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TERMO DE REFERÊNCIA - TRPJ N° 010/2019 

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PARA 

PROVIMENTO DOS SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS, 
NECESSÁRIOS À VIABILIZAÇÃO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

DO CONASEMS 

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS torna público, 
para o conhecimento dos interessados, o Processo Seletivo para contratação, pelo 
critério de MENOR VALOR GLOBAL, de empresa especializada para a prestação dos 
serviços especificados no presente Termo de Referência e seus Anexos, regendo-se 
complementarmente pelas Leis nº 10.406/2002 e nº 13.105/2015. 

1 OBJETO 

1.1 O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de organização de eventos e de cotação de 
preços para fornecimento de materiais e para provimento dos serviços de recursos 
humanos, locação de equipamentos e afins, necessários à viabilização do XXXV 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, a ser realizado 
em concomitância ao Encontro Nacional do Projeto Aedes na Mira, no período de 02 a 
05 de julho de 2019, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, doravante 
denominado Ulysses Centro de Convenções, localizado no Setor de Divulgação Cultural 
– SDC Eixo Monumental, Lote 5, Brasília/DF, CEP: 70070-350. 
1.1.1 O Anexo I contém a especificação detalhada dos serviços e materiais a serem 
contratados/adquiridos, sendo que a estimativa da quantificação desses serviços e 
materiais encontra-se no Anexo II, sendo facultado ao CONASEMS demandar o todo ou 
parte dos itens listados nos referidos anexos. 
1.2 A empresa selecionada deverá providenciar toda a documentação exigida 
localmente e as licenças para liberação e realização do evento, bem como elaborar os 
Termos de Referência para cada tipo de serviço a ser contratado, apresentando o 
mínimo de 03 (três) propostas para cada segmento. 

2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

2.1 O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS é a 
Entidade que representa os municípios nas instâncias deliberativas e consultivas do 
Sistema Único de Saúde - SUS e tem sido um ator político fundamental no processo de 
construção das políticas de saúde em nosso país. 
2.2 Trata-se de uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, declarada de 
utilidade pública e de relevante função social, conforme Lei Federal nº 12.466, de 24 de 
agosto de 2011, que apresenta como missão, a representação das Secretarias 
Municipais de Saúde no processo de pactuação federativa, considerando que a 
responsabilidade pela saúde dos brasileiros é compartilhada pelos três entes federados 
- Município, Estado e União. 
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2.3 Dentre suas ações estratégicas nessa representação, está a realização de eventos 
dialogais, colaborativos, deliberativos, dentre outros, sempre na perspectiva de 
mobilizar os gestores municipais e os principais atores do Setor Saúde na construção de 
um espaço de debate permanente para o aprimoramento do SUS. 
2.4 Nesse contexto, o CONASEMS desenvolve anualmente o Congresso Nacional das 
Secretarias Municipais de Saúde que consiste em importante espaço de debates e 
socialização de experiências e conhecimentos entre gestores, sendo facultado ainda a 
participação da sociedade civil em suas diversas representações. 
2.5 O Congresso do CONASEMS é agenda essencial para todos aqueles que se 
interessam pelas discussões afetas à construção do Sistema Único de Saúde, e reúne, 
presencialmente, em torno de 5.000 participantes, entre eles, gestores e técnicos, 
trabalhadores e usuários dos serviços públicos de saúde de todo o Brasil, para debater 
e trocar experiências, com o objetivo principal de aprofundar questões sobre a política 
de saúde visando ao aperfeiçoamento do SUS. 
2.6 Neste ano de 2019, no período de 02 a 05 de julho, na cidade de Brasília/DF, será 
realizada a 35ª edição do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, 
retratando o tema “Diálogos no Cotidiano do SUS”, e, como já é tradição durante o 
Congresso do CONASEMS é promovida e realizada a “Mostra Brasil aqui tem SUS”, em 
conjunto com os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados – COSEMS, 
e a Feira Brasil aqui tem SUS. 
2.7 Nesse contexto, o presente processo seletivo torna-se essencial e premente na 
medida em que o seu objeto diz respeito à organização do evento e ao provimento dos 
materiais e serviços necessários, como camisetas, jaquetas, recursos humanos, locação 
de equipamentos e afins, incluindo ainda as providências em relação à documentação 
exigida localmente e as licenças para liberação e realização do Congresso.  

3 FORMA DE ESCOLHA DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

3.1 O presente Termo de Referência será publicado na íntegra no site do CONASEMS, 
em https://www.conasems.org.br/administrativo/2019-termos-de-referencia/, e 
simultaneamente encaminhado por e-mail às empresas do ramo, no dia 09.05.2019 
quinta-feira. 
3.2 Empresas interessadas na contratação poderão encaminhar suas ofertas por 
meio digital em formato PDF, para compras@conasems.org.br, no intervalo 
compreendido entre 16:50h (dezesseis horas e cinquenta minutos) e 17:00h (dezessete 
horas) do dia 16.05.2019, quinta-feira. 
3.3 Serão aceitas apenas as ofertas que estejam acompanhadas de toda a 
documentação de habilitação e respectiva proposta de preços, obrigatoriamente 
digitada em computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas 
partes essenciais, rubricadas em todas as suas folhas e devidamente assinada. 
3.4 No caso de não recebimento de documentações e propostas de preços no prazo 
estipulado, o CONASEMS publicará no dia 16.05.2019, quinta-feira, a prorrogação desse 
prazo, facultando às interessadas a apresentação de ofertas no intervalo compreendido 
entre 14:50h (quatorze horas e cinquenta minutos) e 15:00h (quinze horas) do dia 
20.05.2019, segunda-feira.  

https://www.conasems.org.br/administrativo/2019-termos-de-referencia/
mailto:compras@conasems.org.br
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3.4.1 Caso a situação relatada no subitem 3.4 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 descritas neste Termo de Referência e Anexos, não sem antes prospectar 
e cotar os serviços requeridos. 
3.5 No dia 17.05.2019, sexta-feira, o CONASEMS analisará a documentação de 
habilitação e as propostas de preços recebidas das instituições interessadas na 
contratação, conforme disposto neste Termo de Referência. 
3.5.1 No caso da situação exposta no subitem 3.4 deste TR/PJ, no dia 20.05.2019, 
segunda-feira, o CONASEMS procederá de acordo com o descrito no subitem 3.5 
anterior. 
3.6 Será adotado como critério de escolha da melhor proposta o MENOR VALOR 
GLOBAL ofertado para atendimento de todas as exigências de qualidade e quantidade 
previstas neste Termo de Referência e seus Anexos. 
3.7 Caso seja constatado empate durante o julgamento das propostas apresentadas 
e verificadas como mais vantajosas, o CONASEMS escolherá aquela que apresente 
melhor Portfólio e maior tempo de constituição da empresa, nessa ordem. 
3.8 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 
Termo de Referência. 
3.9 O resultado da análise da documentação de habilitação e da aferição da melhor 
proposta será informado imediatamente pelo CONASEMS diretamente aos interessados 
proponentes e publicado na mesma seção na internet informada no subitem 3.1 deste 
Termo de Referência, em até três dias das datas referidas nos subitens 3.5 e 3.5.1, 
conforme o caso. 

4 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1 Poderão apresentar proposta para fins de avaliação e contratação interessados 
pessoa jurídica cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto deste Termo de 
Referência, com 5 (cinco) ou mais anos no mercado, e que estejam com regularidade 
fiscal/tributária e previdenciária. 
4.2 Ao apresentar proposta para fins de avaliação e contratação, a pessoa jurídica 
proponente deverá encaminhar, junto com a respectiva proposta de preços, tratada no 
item 5 deste TR/PJ (modelo no Anexo III deste Termo), documentos de habilitação que 
atestam sua experiência e aptidão/qualificação técnica e sua capacidade jurídica, 
regularidade fiscal/tributária e previdenciária, por meio dos seguintes documentos: 
a) Mínimo de 02 (dois) Atestados, Declarações ou Certidões de capacidade 
operacional, com informações que demonstrem qualidade na execução e entrega 
pontual dos serviços, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
impressos em papel timbrado da empresa emitente, devidamente assinados, onde 
deverá estar comprovada a aptidão do interessado participante para desempenho de 
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atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o 
objeto deste Termo de Referência; 
b) Portfólio de trabalhos desenvolvidos na área, a ser avaliado por equipe técnica 
designada pela Comissão Organizadora do Congresso, a qual irá dar preferência às 
empresas que comprovarem possuir trabalhos desenvolvidos em eventos do mesmo 
porte ao referido neste TR/PJ; 
c) Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 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; 
d) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
Decreto ou prova de registro da autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
e) Em se tratando de empresa ou sociedade nacional, alvará ou autorização de 
funcionamento regular no endereço informado, expedido pelo órgão competente, 
quando exigido por Lei;  
f) Prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de 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 nº 1.751, de 02.10.2014, da RFB e da PGFN, com retificações e alterações 
posteriores; 
g) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
h) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do proponente, quando couber; 
i) Declaração expressa, responsabilizando-se pela veracidade das informações 
prestadas, conforme modelo constante do Anexo IV, 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 empresa contratada, constantes do item 7 deste TR/PJ, 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, pessoal qualificado, instalações físicas 

e equipamentos necessários e disponíveis ao cumprimento do objeto do 

presente Termo de Referência; e 

j) Declaração, cuja minuta encontra-se no Anexo V, impressa em papel timbrado, 
de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de que não emprega 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. 
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4.3 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas nas 
alíneas “f”, “g” e “h” do subitem 4.2 anterior em quaisquer das etapas, desde a 
contratação, à prestação dos serviços e ao devido pagamento. 
4.4 Os atestados previstos na alínea “a” do subitem 4.2 anterior deverão ser 
apresentados em papel timbrado da empresa emitente e conter, no mínimo: i) nome e 
endereço completo do emitente do Atestado; ii) nome da empresa que prestou o serviço 
ao emitente do Atestado; iii) objeto contratual; iv) período de vigência do contrato; v) 
data de emissão do Atestado; vi) assinatura e identificação do signatário (nome, cargo 
ou função que exerce); e vii) dados para contato - número do telefone e e-mail do 
emitente do Atestado. 
4.5 Caso o participante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte a ela equiparada, deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, sob pena de inabilitação. 
4.6 Não poderá apresentar proposta para fins de avaliação e contratação o 
interessado: 
a) Proibido de celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  
b) Estrangeiro que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Que esteja em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; e 
d) 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. 

5 PROPOSTA DE PREÇOS  

5.1 A proposta de 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, data e assinatura por quem de direito; 
b) Descrição clara do objeto e o VALOR proposto para o desenvolvimento dos 
serviços propostos neste Termo de Referência; 
c) Informação do valor proposto, expresso em algarismos e por extenso, sendo que, 
em caso de divergência entre o valor grafado e o por extenso, prevalecerá o descrito por 
extenso; 
d) Declaração de que no valor proposto 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 a expensas da pessoa jurídica proponente, 
excluindo o CONASEMS de solidariedade e ou de despesa adicional a qualquer título; e 
e) 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. 
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6 VIGÊNCIA CONTRATUAL 

6.1 Após a divulgação do resultado da análise da documentação de habilitação e da 

aferição da melhor proposta (menor valor), e dentro do prazo de validade da proposta 
de preços apresentada, a prestadora de serviços selecionada poderá ser convocada para 
assinar o Contrato (modelo no Anexo VI a este Termo), no prazo de 5 (cinco) dias 
contados de sua convocação. 
6.2 No caso de não comparecimento da prestadora selecionada no prazo estipulado 
no sibitem 6.1 anterior, será convocada a segunda classificada e assim sucessivamente. 
6.3 O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até o último 
pagamento previsto. 

7 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

7.1 Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços constantes neste Termo de 
Referência e seus Anexos, especialmente nos Anexos I e II, na Proposta apresentada e 
no Contrato assinado com o CONASEMS, com a qualidade e eficiência requeridas, sendo 
vedada a transferência a outrem, no todo ou em parte, do objeto do Contrato a ser 
celebrado com o Conselho. 
7.2 Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade agentes em número 
necessário, para perfeita execução dos serviços, pagando-lhes salários e benefícios 
compatíveis com o mercado.  
7.3 Estar apto a proporcionar atendimento com recursos humanos habilitados e 
equipamentos adequados para resolver os casos excepcionais e urgentes, ainda que fora 
do horário comercial, inclusive aos sábados, domingos e feriados; nesses casos, o 
CONASEMS entrará em contato direto com o preposto da empresa contratada, o qual 
deverá estar sempre munido de aparelho telefônico celular. 
7.4 Entregar os serviços finalizados nos prazos estabelecidos no subitem 1.4 do 
Anexo I e no Anexo II, sob condição de penalização pelo seu descumprimento, assim 
como pelo não atendimento das demais condições contratuais. 
7.5 Relatar ao CONASEMS toda e qualquer irregularidade observada em virtude da 
prestação dos serviços contratados. 
7.6 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONASEMS, se 
obrigando a atender imediatamente as suas reclamações. 
7.7 Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONASEMS, através 
de um representante designado pelo Presidente da Entidade para acompanhar e 
fiscalizar a execução dos serviços, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 
fiscalização do CONASEMS eximirá a empresa contratada de suas responsabilidades 
provenientes do Contrato. 
7.8 Iniciar a disponibilização dos serviços imediatamente após a assinatura do 
Contrato com o CONASEMS. 
7.9 Proceder à supervisão diária dos serviços objeto da contratação, 
responsabilizando-se pelas atividades de gerenciamento, execução, orientação, 
controle e acompanhamento desses serviços, designando para tanto um preposto, que 
será o representante para interlocução oficial com o CONASEMS. 
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7.10 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de cadastro e 
regularidade exigidas durante o processo de habilitação e qualificação. 
7.11 Apresentar as Notas Fiscais de acordo com o item 10 e subitens deste Termo de 
Referência. 

8 OBRIGAÇÕES DO CONASEMS 

8.1 Responsabilizar-se pela especificação, acompanhamento e monitoramento dos 
serviços e pela sua aprovação. 
8.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
empresa contratada, desde que necessários ao desenvolvimento dos serviços a serem 
contratados, assim como disponibilizar todos os documentos necessários à execução 
dos trabalhos. 
8.3 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do 
Contrato, podendo para tanto, sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer 
serviço que não esteja de acordo com a técnica atual, normas ou especificações que 
atentem ao objeto do Contrato, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de 
fiscalização do CONASEMS eximirá a empresa contratada de suas responsabilidades 
assumidas em Contrato. 
8.4 Notificar tempestivamente a empresa contratada sobre a ocorrência de 
eventuais imperfeições no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, o qual deverá se dar em tempo hábil à realização dos eventos ou à vistoria e 
entrega dos espaços ao Centro de Convenções. 
8.5 Observar para que, durante a vigência do Contrato, seja mantida pela empresa 
contratada a compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência. 
8.6 Receber os serviços objeto do Contrato com a empresa, nos termos e condições 
pactuados, procedendo à verificação da execução desses serviços mediante atesto das 
Notas Fiscais em até 5 (cinco) dias após a entrega das mesmas. 
8.7 Efetuar os pagamentos dos serviços contratados nas condições e preços 
previstos no item 10 e subitens deste Termo de Referência. 

9 FISCALIZAÇÃO 

9.1 Para exercer a fiscalização das obrigações contratuais, o CONASEMS designará 
um Fiscal do Contrato. 
9.2 No curso da execução dos serviços objeto do Contrato, caberá também ao 
CONASEMS, diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o 
cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pelo Fiscal do 
Contrato designado e pela empresa contratada. 
9.3 A presença da fiscalização do CONASEMS não elide nem diminui a 
responsabilidade da prestadora de serviços contratada.  
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10 FORMA DE PAGAMENTO 

10.1 Quando comprovada a fiel e correta execução do serviço, o Fiscal do Contrato 
designado pelo Presidente do CONASEMS deverá atestar os documentos da despesa 
para fins de pagamento. 
10.2 Pela prestação dos serviços, o CONASEMS realizará o pagamento de boleto 
bancário ou ordenará os valores devidos à conta bancária corporativa da prestadora de 
serviços contratada, mediante a apresentação de Nota Fiscal. 
10.3 O pagamento será efetuado em 02 (duas) parcelas, sendo a primeira equivalente 
a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, a ser repassada 15 (quinze) dias antes 
da realização do Congresso, e a segunda parcela, com o saldo devedor, após a execução 
e a aprovação dos serviços prestados, em até 15 (quinze) dias após a encerramento do 
evento, ambas mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais e respectivos 
atestos dos serviços prestados feitos por Fiscal de Contrato designado pelo CONASEMS. 

11 INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

11.1 Eventuais pedidos de informações e esclarecimentos deverão ser encaminhados 
por meio do contato compras@conasems.org.br com a identificação do número deste 
TR/PJ, ou pelos telefones (61) 3223-0155 ou 3022-8900. 

Brasília/DF, 09 de maio de 2019. 

COMISSÃO ORGANIZADORA - INFRAESTRUTURA 
XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE – CONASEMS 

mailto:compras@conasems.org.br
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO I 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 INFORMAÇÕES INICIAIS 

1.1 Os serviços a serem prestados por força do TR/PJ CONASEMS 010/2019 estão 
relacionados à organização de eventos e à cotação de preços para fornecimento de 
materiais e para provimento dos serviços de recursos humanos, locação de 
equipamentos e afins, necessários à viabilização do XXXV Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado em concomitância ao Encontro Nacional 
do Projeto Aedes na Mira, no período de 02 a 05 de julho de 2019, no Ulysses Centro de 
Convenções, na cidade de Brasília/DF. 
1.2 O CONASEMS, por meio de representantes devidamente autorizados, 
acompanhará a execução dos serviços previstos, podendo eventualmente adaptar e ou 
ajustar demandas, em comum acordo com a empresa fornecedora dos serviços. 
1.3 É facultado às empresas interessadas o acesso ao CONASEMS para a realização 
de diligências e obtenção de informações adicionais e esclarecimentos sobre os serviços 
enumerados neste Anexo I, visando à adequada elaboração da proposta de preços. 
1.4 A prestação dos serviços previstos deverá ocorrer antes e após a realização dos 
eventos citados no subitem 1.1 anterior, cumprindo-se os prazos a seguir estipulados e 
guardando-se obediência ao Regulamento Interno e às normas que regem a organização 
de eventos e afins no Ulysses Centro de Convenções, especialmente em relação aos 
horários permitidos: 
a) Providenciar toda a documentação exigida localmente e as licenças para 
liberação e realização do Congresso – no máximo até o dia 28 de junho de 2019; 
b) Auxiliar o CONASEMS na organização geral do evento – durante toda a vigência 
do Contrato, iniciando imediatamente após a sua assinatura; e 
c) Elaborar os Termos de Referência, bem como realizar as respectivas coletas de 
preços, com entregas de acordo com o cronograma a seguir, exigindo-se ao menos três 
propostas válidas para cada segmento, com a respectiva precificação discriminada em 
Planilha de Serviços, que se encontra no Anexo II ao TR/PJ nº 010/2019, do qual será 
tomador o próprio CONASEMS e cuja contratação ocorrerá ao seu exclusivo critério: 

ITEM ATÉ O DIA 

CHEQUE PREMIAÇÃO MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS / PLACA HOMENAGEM / CAMISETAS / JAQUETAS / CANETAS / 

PROTETOR DE CRACHÁ / CORDÃO PARA CRACHÁ / BANNER IMPRESSO 
31/05 

CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO / PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO / 

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA (A&B) / ÁGUA MINERAL / MONTAGEM E INFRAESTRUTURA DE COZINHA 
07/06 

AMBULÂNCIA / GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO / EQUIPAMENTOS / PROVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA OS 

POSTOS DE TRABALHO / MOBILIÁRIO E AFINS 
14/06 

1.5 Os serviços poderão abarcar o todo ou parte dos itens listados a seguir: 

2 ORGANIZAÇÃO 

2.1 Atender ao previsto na alínea “c” do subitem 1.4 deste Anexo I e, para cada 
segmento a ser contratado pelo CONASEMS em conformidade aos itens 3 e 4 deste 
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Anexo, providenciar a emissão e ou o desembaraço da documentação a seguir 
relacionada: 
a) Mínimo de 02 (dois) Atestados, Declarações ou Certidões de capacidade 
operacional, com informações que demonstrem qualidade na execução e entrega 
pontual dos serviços, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
impressos em papel timbrado da empresa emitente, devidamente assinados, onde 
deverá estar comprovada a experiência de no mínimo 03 (três) anos e a aptidão do 
interessado participante para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto deste Termo de Referência; 
b) Certificado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 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; 
c) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
Decreto ou prova de registro da autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
d) Em se tratando de empresa ou sociedade nacional, alvará ou autorização de 
funcionamento regular no endereço informado, expedido pelo órgão competente, 
quando exigido por Lei;  
e) Prova de regularidade fiscal perante à Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de 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 nº 1.751, de 02.10.2014, da RFB e da PGFN, com retificações e alterações 
posteriores; 
f) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
g) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
sede do proponente, quando couber; 
h) Declaração expressa, responsabilizando-se pela veracidade das informações 
prestadas, conforme modelo constante do Anexo IV, 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 empresa contratada, constantes do item 7 deste TR/PJ, 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, pessoal qualificado, instalações 

físicas e equipamentos necessários e disponíveis ao cumprimento do objeto 

do presente Termo de Referência; e 

i) Declaração, cuja minuta encontra-se no Anexo V, impressa em papel timbrado, 



 

11/40 
  

de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de que não emprega 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. 
2.1.1 O CONASEMS poderá solicitar a comprovação das exigências descritas nas 
alíneas “e”, “f” e “g” do subitem 2.1 anterior em quaisquer das etapas, desde a 
contratação, à prestação dos serviços e ao devido pagamento. 
2.1.2 Os atestados previstos na alínea “a” do subitem 2.1 deste Termo deverão ser 
apresentados em papel timbrado da empresa emitente e conter, no mínimo: i) nome e 
endereço completo do emitente do Atestado; ii) nome da empresa que prestou o serviço 
ao emitente do Atestado; iii) objeto contratual; iv) período de vigência do contrato; v) 
data de emissão do Atestado; vi) assinatura e identificação do signatário (nome, cargo 
ou função que exerce); e vii) dados para contato - número do telefone e e-mail do 
emitente do Atestado. 
2.1.3 Caso o participante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa de 
pequeno porte a ela equiparada, deverá apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, sob pena de inabilitação. 
2.1.4 Não poderá apresentar proposta para fins de avaliação e contratação o 
interessado: 
a) Proibido de celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;  
b) Estrangeiro que não tenha representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
c) Que esteja em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 
concurso de credores, insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; e 
d) 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. 
2.2 Os serviços de Organização dos eventos compreendem ainda: 
2.2.1 Disponibilizar funcionário de plantão, dispondo de telefone celular 
permanentemente ligado que permita ao CONASEMS contato imediato, para o caso de 
emergência, entendida como situação de necessidade diligente e imprevisível, surgida 
fora do horário comercial, inclusive sábados, domingos e feriados; e 
2.2.2 Recepcionar e imediatamente comunicar ao CONASEMS da ocorrência de 
eventuais situações problema que venham a surgir durante a realização dos eventos, 
sem prejuízo da adoção de providências que estejam sob sua responsabilidade e 
governabilidade. 

3 SERVIÇOS A SEREM COTADOS PARA FINS DE CONTRATAÇÃO  

3.1 Os serviços que deverão ser objeto dos Termos de Referência e das coletas de 
preços referidos na alínea “c” do subitem 1.4 deste Anexo I estão especificados nos 
subitens a seguir e as estimativas de quantidades e respectivos prazos constam da 
Planilha de Serviços que se encontra no Anexo II ao TR/PJ nº 010/2019.  
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3.2 PROVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA OS SEGUINTES POSTOS DE TRABALHO: 
3.2.1 Coordenação: Contratação de coordenadores que apresentem características 
especiais, como facilidade de comunicação, dinamismo e proatividade, para a prestação 
de serviços em no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante o período de 28 de junho a 05 
de julho de 2019. 
3.2.2 Recepcionistas Bilíngues: Contratação de recepcionistas bilíngues (português e 
espanhol) que apresentem as características de simpatia e proatividade, para a 
prestação de serviços em no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante o período de 01 a 
05 de julho de 2019. 
3.2.3 Recepcionistas Monolíngues: Contratação de recepcionistas monolíngues que 
apresentem as características de simpatia e proatividade, que tenham conhecimento de 
informática básica e que estejam aptas a abordar os congressistas com graça e 
elegância, para a prestação de serviços em no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante o 
período de 01 a 05 de julho de 2019. 
3.2.4 Apoio: Contratação de equipe de apoio para auxiliar na montagem de pastas, na 
organização de salas, no carregamento de material e em atividades diversas, para a 
prestação de serviços em no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante o período de 30 de 
junho a 05 de julho de 2019. 
3.2.4.1 Para as atividades de carregamento de materiais, a empresa deverá prover no 
mínimo 05 (cinco) carrinhos de transporte de objetos (caixas e afins), sendo 02 (dois) 
grandes e 03 (três) médios. 
3.2.5 Mestre de Cerimônia: Contratação de mestres de cerimônia que tenham 
experiência na condução de eventos, premiações, debates, congressos e convenções, 
para a prestação de serviços em no mínimo 08 (oito) horas diárias, durante o período de 
03 a 05 de julho de 2019. 
3.2.6 Segurança Noturna: Contratação de vigilantes noturnos para guardar com 
segurança as dependências do Ulysses Centro de Convenções, no período de 28 de 
junho a 05 de julho de 2019. 
3.2.7 Segurança Diurna: Contratação de vigilantes diurnos para guardar com 
segurança as dependências do Ulysses Centro de Convenções (público estimado de 
cinco mil pessoas, áreas e bens), no período de 28 de junho a 06 de julho de 2019. 
3.2.8 Coordenador de Segurança: Contratação de profissional para coordenar os 
serviços de segurança em geral, constituindo-se na pessoa de contato com o 
CONASEMS, no período de 28 de junho a 06 de julho de 2019. 
3.2.9 Brigadista: Contratação de brigadistas para prevenção e combate de ocorrências 
como incêndio, evacuação e prestação de primeiros socorros (público estimado de cinco 
mil pessoas), no período de 28 de junho a 06 de julho de 2019. 
3.2.10 Operador de som: Operadores de som com capacidade para manipular 
equipamentos de áudio e som, disponíveis para atendimento em no mínimo 08 (oito) 
horas diárias, no período de 02 a 05 de julho de 2019, sendo necessário realizar teste 
em todos os ambientes no dia 01 de julho. 
3.2.11 Operador de Projeção: Operadores de projeção com capacidade para manipular 
equipamentos de projeção, disponíveis para atendimento em no mínimo 08 (oito) horas 
diárias, no período de 02 a 05 de julho de 2019, sendo necessário realizar teste em todos 
os ambientes no dia 01 de julho. 
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3.2.12 Operador de Iluminação: Operadores de iluminação com capacidade para 
manipular equipamentos de iluminação, disponíveis para atendimento em no mínimo 
08 (oito) horas diárias, no período de 03 a 05 de julho de 2019, sendo necessário realizar 
teste com antecedência à utilização prevista. 
3.2.13 Operador Técnico: Operadores técnicos com capacidade para gerenciamento do 
Mídia Desk, disponíveis para atendimento em no mínimo 08 (oito) horas diárias, no 
período de 02 a 05 de julho de 2019, sendo necessário realizar teste no dia 01 de julho. 
3.2.14 Fotógrafo: Profissionais especializados em fotografia para cobertura de registro 
de imagens da totalidade dos eventos, com fornecimento de todos os equipamentos 
necessários para entrega dos produtos, devendo estar disponíveis para atendimento em 
no mínimo 08 (oito) horas diárias, no período de 02 a 05 de julho de 2019. Para os 
serviços de fotografia deverão ser obedecidos as seguintes condições: i) deverão ser 
fotografadas TODAS as atividades contidas na programação do evento, dando 
preferência às grandes mesas; ii) deverão também ser fotografados todos os materiais 
de sinalização que contenham a logomarca do Congresso, tais como pórtico de entrada, 
credenciamento, totens sinalizadores, fundo de palco do Auditório Master, pastas que 
serão distribuídas aos congressistas, estande do CONASEMS e demais estandes da Feira 
Brasil aqui tem SUS, dando prioridade aos expositores, patrocinadores e apoiadores dos 
eventos; iii) as imagens fotográficas deverão ser entregues ao final de cada dia de seus 
registros ao funcionário responsável designado pela Comissão Organizadora do 
Congresso; e iv) poderão ser solicitados, pela Comissão Organizadora do Congresso, 
registros fotográficos não relacionados neste documento. 
3.2.15 Enfermeiro e Técnico de Enfermagem para atendimento, de no mínimo 08 (oito) 
horas diárias, no Posto de Primeiros Socorros, no período de 02 a 05 de julho de 2019. 
3.3 EQUIPAMENTOS: 
3.3.1 Informática: 
a) Notebooks: Locação, para o período de 30 de junho a 05 de julho de 2019, de 
notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou superior, 
500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, monitor de 15”, teclado e 
mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional Windows 10, Microsoft Office 2013 
ou superior e navegadores Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. 
b) Servidor: Locação, para o período de 30 de junho a 05 de julho de 2019, de 
servidor com 4 (quatro) placas de rede Multiplex com no mínimo 1.0 GB, memória RAM 
4.0 GB ou superior, Sistema Operacional Windows Server.  
c) Impressoras e Multifuncionais: i) Locação de impressoras coloridas preparadas 
para impressão em papel tamanho A4, com fornecimento de insumos, inclusive papel, 
para o período de 02 a 05 de julho de 2019; ii) Locação de impressora monocromática 
preparada para impressão em papel tamanho A4, gramatura de 180, com fornecimento 
de insumos, para o período de 02 a 05 de julho de 2019; e iii) Locação de multifuncionais 
monocromáticas preparadas para impressão em papel tamanho A4, com fornecimento 
de insumos, inclusive papel, para o período de 30 de junho a 05 de julho de 2019. 
d) No Break: Locação de nobreak com fornecimento de 1500 KVA, disponibilizado 
durante o período de 01 a 05 de julho de 2019 (Mídia Desk). 
3.3.1.1 Na locação dos equipamentos de informática deverão estar inclusos os serviços 
de suporte e manutenção, devendo ser alocados no local, pela própria empresa 
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fornecedora dos equipamentos, técnicos residentes para suporte e manutenção de 
informática, disponíveis para atendimento em no mínimo 08 (oito) horas diárias, no 
período de 30 de junho a 05 de julho de 2019. 
3.3.2 Internet: i) Locação de internet do tipo cabeada, 200 MB dedicado e 20MB 
stream, para o período de 30 de junho a 05 de julho de 2019, com teste no dia 30 de 
junho; e ii) Locação de internet do tipo wi-fi, para o período de 02 de julho a 05 de julho 
de 2019, com teste no dia 01 de julho. 
3.3.2.1 Na locação de internet deverão estar inclusos os serviços de suporte e 
manutenção, devendo ser alocados no local pela empresa locadora os seguintes 
profissionais: 
a) Técnico para Suporte e Manutenção de Rede: Técnico residente para suporte e 
manutenção de rede, disponível para atendimento em no mínimo 08 (oito) horas diárias, 
no período de 30 de junho a 05 de julho de 2019; e 
b) Analista de Rede de Dados: Analista residente, disponível no período de 30 de 
junho a 05 de julho de 2019, para atendimento em no mínimo 08 (oito) horas diárias, 
com capacidade para apoiar o pessoal da empresa prestadora de serviços de tecnologia 
da informação em relação à: i) instalação e aplicação da rede local; ii) configuração e 
manutenção da segurança de rede; e iii) serviços nas máquinas principais da rede local, 
tais como: gerenciamento de discos, fitas e backups, parametrização dos sistemas, 
atualização das versões dos sistemas operacionais e aplicativos, fazendo a aplicação de 
correções e patches nas redes. 
3.3.3 Geradores: Locação de geradores de energia elétrica, disponibilizado durante o 
período de 30 de junho a 05 de julho de 2019. 
3.3.4 Painel Digital: Painel P3 montado, medindo 6,00m x 4,00m, disponibilizado 
durante o período de 30 de junho a 05 de julho de 2019. 
3.3.5 Televisores: i) Locação de TVs LED de 42” instalada com suporte de 45 graus para 
retorno da mesa, disponibilizada durante o período de 02 a 05 de julho de 2019, com 
teste no dia 01 de julho; e ii) Locação de TVs LED de 80” instalada no sentido horizontal, 
acompanhada de suporte para fixação (box truss), disponibilizada durante o período de 
02 a 05 de julho de 2019, com teste no dia 01 de julho. 
3.3.6 Totens: i) Locação de totens de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV (LED), 
instalados no sentido vertical, acompanhados de suporte para fixação, disponibilizados 
durante o período de 01 a 05 de julho de 2019; ii) Locação de totens com tela touch 
screen de 42”, smart TV (LED), instalados no sentido vertical, acompanhados de suporte 
para fixação, disponibilizados durante o período de 01 a 05 de julho de 2019; e iii) 
Locação de Totens para Painel de Chamadas do Credenciamento, com tela de 42”, smart 
TV, instalados no sentido horizontal, acompanhados de suporte para fixação, 
disponibilizados durante o período de 30 de junho a 05 de julho de 2019. 
3.3.7 Projetores: i) Locação de projetores multimídia 7000 ansilumes, para o período 
de 02 a 05 de julho de 2019; e ii) Locação de projetores multimídia 3000 ansilumes, para 
o período de 01 a 05 de julho de 2019. 
3.3.8 Telas de Projeção: i) Locação de telas de projeção nas medidas 5,0m x 7,0m com 
estrutura de box pendurado, para o período de 02 a 05 de julho de 2019; e ii) Locação 
de telas de projeção nas medidas 3,0m x 2,0m com suporte para pendurar, a ser utilizado 
no período de 01 a 05 de julho de 2019. 
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3.3.9 Controle de Acesso: Locação de leitores laser de código de barras, de longo 
alcance e precisão de leitura, que serão utilizados entre os dias 01 a 05 de julho de 2019, 
com teste prévio. 
3.3.10 Microfones: i) Locação de microfones sem fio, para o período de 01 a 05 de julho 
de 2019; ii) Locação de microfones gooseneck, para o período de 02 a 05 de julho de 
2019; e iii) Locação de microfone para púlpitos, para o período de 02 a 05 de julho de 
2019. 
3.3.11 Iluminação de Palco: Locação de equipamentos para iluminação de palco com 
estrutura de box aéreo, para palco com medidas aproximadas de 25,0m comprimento x 
20,0m largura x 6,0m altura, para o período de 02 a 05 de julho de 2019. 
3.3.12 Caneta Laser: Locação de canetas laser pointer passa slides, para o período de 02 
a 05 de julho de 2019. 
3.3.13 Extintores de Incêndio: Locação de extintores de incêndio com base para o 
período de 01 a 05 de julho de 2019. 
3.4 GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO: 
3.4.1 Auditórios e Salas: i) Serviços de gravação em HD, sem devolução do HD, nos 
Auditórios Master, Águas Claras, Alvorada, Buriti e Planalto, nas 06 (seis) salas T, nas 07 
(sete) salas M, bem como nos 04 (quatro) miniauditórios (três construídos), para os dias 
02 a 05 de julho de 2019; e ii) Serviços de locação e montagem de estrutura de 
sonorização nos Auditórios Master, Águas Claras, Alvorada, Buriti e Planalto, nas 06 
(seis) salas T, nas 07 (sete) salas M, nos 04 (quatro) miniauditórios (três construídos), 
para o período de 02 a 05 de julho de 2019. 
3.4.2 Feira Brasil aqui tem SUS: Locação e montagem de estrutura de sonorização 
ambiente para público aproximado de 2800 (duas mil e oitocentas) pessoas na Feira 
Brasil Aqui Tem SUS, para o período de 02 a 05 de julho de 2019, com teste na tarde do 
dia 01 de julho. 
3.4.3 TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA: Profissionais especializados em filmagem para cobertura 
de eventos e fornecimento de todos os equipamentos necessários para prestação de 
serviços de transmissão simultânea de todas as atividades desenvolvidas no auditório 
Master e de uma atividade no Auditório Buriti, com link de transmissão ao vivo pelos 
canais oficiais do CONASEMS; os serviços deverão estar disponíveis no mínimo 08 (oito) 
horas diárias, no período de 03 a 05 de julho de 2019.  
3.4.4 CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DO EVENTO: Profissionais, disponíveis no 
mínimo 08 (oito) horas diárias, especializados no planejamento e execução de serviços 
de produção de vídeo de cobertura institucional e edição de material já captado para 
teaser de divulgação, obedecendo roteiro de trabalho elaborado pela equipe técnica do 
CONASEMS, com material previamente definido, devendo estar disponíveis antes do 
evento e também no período de 02 a 05 de julho de 2019. Para os serviços de captação 
e edição, deverão ser obedecidas as seguintes condições: i) no que se refere a captação 
de imagem e som durante o evento, será de acordo com o cronograma de gravações 
montado pela equipe de comunicação do CONASEMS, a ser disponibilizada 
posteriormente; ii) no que se refere ao vídeo de cobertura do Congresso, deverá abarcar 
a edição do material bruto captado, a inserção de vinheta, créditos, animações (caso 
necessário) e coloração; deverá medir cerca de 8 minutos na versão final e entregue até 
o dia 12 de julho de 2019; e iii) no que se refere à edição, inclusão de animações (motion 
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graphics) dos 5 (cinco) vídeos teasers da série Webdocs Brasil Aqui tem SUS, com 
duração média de 40s (quarenta segundos) cada, a finalização e entrega deverão ocorrer 
até o dia 24 de junho de 2019. 

3.5 AMBULÂNCIA: 
3.5.1 Locação de 01 (uma) ambulância tipo simples remoção - suporte básico para 
cobertura médica, para utilização nos períodos de montagem (28 a 30 de junho de 2019) 
e desmontagem (06 de julho de 2019). 
3.5.2 Locação de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel - suporte avançado e 
atendimento médico, estruturado com veículo do tipo “D”, conforme classificação do 
Ministério da Saúde, que regulamenta a fabricação de ambulâncias e viaturas de resgate 
no Brasil. O veículo deve conter maca e cadeira de rodas e estar preparado para atender 
e transportar pacientes de alto risco, que necessitam de cuidados médicos intensivos, 
em emergências pré-hospitalares e ou de transporte inter-hospitalar, para cobertura 
durante a realização do Congresso, que será entre os dias de 01 e 05 de julho de 2019. 
3.5.3 Locação de móveis e equipamentos para montagem de um Posto de Primeiros 
Socorros para atendimento nos dias 01 a 05 de julho de 2019. 
3.6 MOBILIÁRIO E AFINS: 
3.6.1 Púlpito:  i) Locação de púlpito de acrílico para orador, com capacidade para 
instalar um microfone, que ficará acomodado no palco principal do Auditório Master, 
durante o período de 02 a 05 de julho de 2019; e ii) Locação de púlpitos de acrílico para 
orador, com capacidade para instalar um microfone, que ficarão acomodados nos 
demais Auditórios, conforme especificados no Anexo II, durante o período de 03 a 05 de 
julho de 2019, com teste na noite do dia 02 de julho. 
3.6.2 Mastro para Bandeiras: Locação de mastros para bandeiras, durante os dias 02 
a 05 de julho de 2019; as bandeiras serão disponibilizadas pelo CONASEMS. 
3.6.3 Unifilas: Locação de unifilas durante os dias 01 a 05 de julho de 2019. 
3.6.4 Mesas: i) Locação de mesas para instalação dos equipamentos de transmissão 
ao vivo que ficarão alocados no Auditório Master, durante os dias 02 a 05 de julho de 
2019; ii) Locação de Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 20 (vinte) 
pessoas com fornecimento de toalha, que será alocada no Auditório Master e utilizada 
nos dias 03 e 05 de julho de 2019; iii) Locação de Mesas Diretoras, conforme 
quantidades de lugares especificadas no Anexo II, com fornecimento de toalhas, que 
serão utilizadas entre os dias 02 e 05 de julho de 2019; iv) Locação de mesas de apoio 
para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas, que serão utilizadas entre os dias 02 
e 05 de julho de 2019; v) Locação de mesinhas de apoio a poltronas, para utilização nos 
Auditórios no período de 03 a 05 de julho de 2019 (ilustração no Anexo VII); vi) Locação 
de mesa de centro (Sala Vip) para o período de 01 a 05 de julho de 2019; e vii) Locação 
de mesas para refeição, preferencialmente em formato redondo, com 08 (oito) cadeiras, 
que serão utilizadas entre os dias 02 e 05 de julho de 2019. 
3.6.5 Cadeiras e Capas: i) Locação de cadeiras de uso múltiplo, empilháveis, com 
assento e encosto estruturado em compensado multilaminado, com espuma flexível de 
poliuretano e estofado com tecido sintético, para o período de 01 e 05 de julho de 2019; 
ii) Locação de cadeiras de espaldar alto, na cor branca, para acomodação dos 
componentes da Mesa Diretora do Auditório Master, para o período de 01 a 05 de julho 
de 2019; e iii) Locação de capas para cadeira em tecido com impressão da palavra 
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“RESERVADO”, para o período de 01 a 05 de julho de 2019. 
3.6.6 Poltronas e Sofás: i) Locação de poltronas estofadas para acomodação de 
autoridades, preferencialmente na cor branca, que serão utilizadas nos dias 04 e 05 de 
julho de 2019 (ilustração no Anexo VII); e ii) Locação de sofás de 2 e 3 lugares, para o 
período de 01 a 05 de julho de 2019. 
3.6.7 Arranjo de Flores: Arranjos de flores para ornamentação do palco do Auditório 
Master e Sala Vip, para os dias 02 a 05 de julho de 2019. 
3.7 SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA (A&B):  
3.7.1 Fornecimento de serviços de A&B com alimentos do tipo Petit Four simples e 
bebidas não alcoólicas, com prestação de serviços de no mínimo 08 (oito) horas diárias, 
durante o período de 02 a 05 de julho de 2019, sendo que no dia 05 de forma reduzida, 
abrangendo os seguintes ambientes: i) Estande do CONASEMS - para atender ao público 
visitante, em torno de 100 (cem) pessoas diárias, com reposição, com serviços postos 
nos horários a saber: 09:00h, 10:30h, 15:00h e 16:30h, disponibilizando garçom e 
material de copa; ii) Sala Vip - para atender autoridades convidadas, em torno de 50 
(cinquenta) pessoas diárias, com reposição, com serviços postos nos horários a saber: 
09:00h, 10:30h, 15:00h e 16:30h, disponibilizando garçom e material de copa; e iii) Duas 
salas (Mostra/Relatoria e Imprensa) - para atender aproximadamente 50 (cinquenta) 
pessoas diárias, sem reposição, e com serviço posto às 09:00h e às 15:00h. 
3.7.2 Locação de máquina automática de preparo de café expresso, acompanhada de 
insumos tais como pó para café, açúcar e adoçante, bem como copo descartável do tipo 
reciclável e mexedores, com disponibilização de garçom, para o período de 02 a 05 de 
julho de 2019. 
3.8 ÁGUA MINERAL: i) Fornecimento de água mineral engarrafada de 500ml para os 
palestrantes e convidados das mesas diretoras, nos ambientes dos Auditórios Master, 
Águas Claras, Alvorada, Buriti e Planalto, das 06 (seis) salas T, das 07 (sete) salas M, bem 
como dos 04 (quatro) miniauditórios (três construídos), com disponibilização de garçom 
e material de copa, para servir durante o período de 02 a 05 de julho de 2019, sendo 
que no dia 05 de forma reduzida; e ii) Locação, no período de 28 de junho a 06 de julho 
de 2019, de bebedouros gela água para galões com capacidade de 20l (vinte litros) e 
fornecimento de suprimentos (galões com água mineral e copo descartável), porta 
copos e lixeiras; Observações: i) no período do Congresso (02 a 05 de julho de 2019) 
estima-se um público de 5.000 (cinco mil) pessoas; ii) observa-se que a reposição dos 
galões com água poderá ser de até 08 (oito) galões/dia por bebedouro. 
3.9 COZINHA: Locação de estrutura envolvendo montagem e desmontagem, com 
serviços realizados nos seguintes prazos: montagem das 8:00h do dia 29 de junho de 
2019 às 12:00h do dia 01 de julho de 2019, e desmontagem e entrega dos espaços 
liberados e desobstruídos a partir das 16:00h do dia 05 de julho de 2019, com montagem 
simples conforme layout ilustrado no Anexo VIII, com módulo medindo 20,00m x 
10,00m (vinte metros por dez metros), total de 200,00m² (duzentos metros quadrados), 
coberto por duas tendas de lona medindo 10,0m x10,0m (dez metros por dez metros), 
totalizando 100,00m2 (cem metro quadrados) cada uma, obedecendo as configurações 
constantes do quadro a seguir: 
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ITEM CONFIGURAÇÕES 

Fechamento 

Painéis laminados dupla face de 3mm na cor branco brilhante, estruturado em perfis de 

alumínio anodizado medindo 19,00mX9,00m, com 2,70m de altura em toda a extensão e 07 

metros lineares de fechamento interno (Divisões: Depósito, Salateria, Copa e Cozinha quente) 

Piso 
Tablado elevado, em estrutura mista composta por alumínio e madeira, medindo 19,0m de 

comprimento por 9,0m de largura e 0,10m de altura, com rampas de acesso 

Forração Piso vinílico especial na cor branca fixado sobre piso por meio de fita dupla face 

Iluminação e 

Tomadas 

Arandelas e lâmpadas de 100 watts a cada 3,00m² (energia durante 24 horas); 08 tomadas 

tripolares de 220V 

Mobiliário 
9 pias, sendo 3 na cozinha quente, duas na salateria e 4 na copa (onde serão lavados os 

pratos e talheres); estantes em número e localização suficientes para o funcionamento 

Ar condicionado Em todos os ambientes, exceto no depósito 

OBS.: 

1) A instalação do gás será de responsabilidade da empresa contratada pelo CONASEMS para 
o fornecimento das refeições,  

2) Necessidade de extensão p/deixar ligado os freezers durante a noite na energia do Ulysses 
Centro de Convenções. Se não for possível, o gerador deverá funcionar durante à noite 

3) O acesso à tenda deverá permitir a passagem de carrinhos - não pode haver degraus 

4 MATERIAIS A SEREM COTADOS PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO  

4.1 Deverão ser objeto dos Termos de Referência e das coletas de preços referidos 
na alínea “c” do subitem 1.4 deste Anexo I, para fins de aquisição e fornecimento ao 
CONASEMS, os materiais e produtos especificados e quantificados nos subitens a seguir. 
4.2 CHEQUE PREMIAÇÃO MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS: Impressão de 5 (cinco) cheques 
personalizados em material PVC, no tamanho de 1,00m x 0,60m (um metro por sessenta 
centímetros), com arte fornecida pelo CONASEMS, conforme modelo no Anexo VII, a 
serem entregues no Ulysses Centro de Convenções, no dia 29 de junho de 2019. 
4.3 MEDALHAS PREMIAÇÃO MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS: Fornecimento de 45 (quarenta 
e cinco) medalhas personalizadas, fundidas em zinco, com diâmetro de 6cm (seis 
centímetros) e espessura de 4mm (quatro milímetros), banhadas em bronze ou prata 
envelhecidos, com impressão da arte fornecida pelo CONASEMS, em até 03 (três) cores, 
conforme modelo no Anexo VII, acompanhadas de caixa em acabamento aveludado, a 
serem entregues no Ulysses Centro de Convenções, no dia 29 de junho de 2019. 
4.4 PLACA HOMENAGEM: Fornecimento de uma placa de homenagem personalizada, 
fundida em aço escovado, medindo 20cm x 16cm (vinte por dezesseis centímetros), com 
dizeres e impressão da arte fornecidos pelo CONASEMS, em até 03 (três) cores, 
acompanhada de caixa em acabamento aveludado na cor preta, a ser entregue no 
Ulysses Centro de Convenções, no dia 29 de junho de 2019. 
4.5 CAMISETAS: Fornecimento de 250 (duzentas e cinquenta) camisetas, em cor a ser 
definida oportunamente, tipo gola polo, manga curta, aberta na parte superior (peitilho) 
com dois botões, ribana nas mangas e nas golas, confeccionadas em malha piquet, 
personalizadas na frente e nas costas, com arte/estampas e tamanhos/quantidades a 
serem fornecidos pelo CONASEMS, modelo no Anexo VIII, a serem entregues na sede 
do CONASEMS, até o dia 17 de junho de 2019. 
4.6 JAQUETAS: Fornecimento de 60 (sessenta) jaquetas personalizadas, 
confeccionadas em moletom com zíper, sem capuz, com bolsos laterais internos, em cor 
a ser definida, estampa bordada na frente, arte e tamanhos/quantidades a serem 
fornecidos pelo CONASEMS, modelo no Anexo VII, para entrega na sede do CONASEMS, 
até o dia 17 de junho de 2019. 
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4.7 PLAQUETAS DE SINALIZAÇÃO AOS PALESTRANTES: Impressão de 69 (sessenta e nove) 
plaquetas personalizadas em material PVC, no tamanho A4, com dizeres e arte 
fornecidos pelo CONASEMS, a serem entregues no Ulysses Centro de Convenções, no 
dia 29 de junho de 2019. 
4.8 CANETAS: Fornecimento de 5.000 (cinco mil) canetas plásticas personalizadas, 
com arte fornecida pelo CONASEMS, a serem entregues no Ulysses Centro de 
Convenções, no dia 29 de junho de 2019. 
4.9 PROTETOR DE CRACHÁ: Fornecimento de 5500 (cinco mil e quinhentos) protetores 
de crachás (porta crachás), produzidos em material PVC cristal 0,20mm, nas medidas 
110mm x 150mm, na posição vertical, aba de 15mm, com 02 (dois) furos, a serem 
entregues no Ulysses Centro de Convenções, no dia 29 de junho de 2019. 
4.10 CORDÃO PARA CRACHÁ: Fornecimento de 5500 (cinco mil e quinhentos) cordões para 
crachá, confeccionados em fita poliéster acetinado, personalizados nas duas faces, com 
aplicação de arte em sublimação (fornecida pelo CONASEMS), dois fixadores de solda 
um em cada lado, nas dimensões 20mm x 80cm, com duas argolas de 18mm, conforme 
quantidades por cores a serem informadas pelo CONASEMS (azul, amarelo e verde), 
para entrega no Ulysses Centro de Convenções, no dia 29 de junho de 2019.  
4.11 BANNER IMPRESSO: Fornecimento de banners suspensos tipo front light, impressos 
em lona vinílica (policromia, seis cores), com bainha reforçada e ilhoses, presos em 
tubos metálicos, com cabos de aço ou fixados na estrutura metálica, com arte fornecida 
pelo CONASEMS até o dia 17 de junho de 2019, nas quantidades e medidas especificadas 
no quadro a seguir; os banners deverão ser instalados na parte interna das fachadas das 
Alas Oeste e Sul do Ulysses Centro de Convenções, no período de 08:00h do dia 28 de 
junho de 2019 às 12:00h do dia 01 de julho de 2019, e desinstalados no período de 
15:00h às 22:00h do dia 05 de julho de 2019: 

 QUANTIDADE TAMANHO EM METROS 

02 2,20 x 1,14 

02 2,20 x 2,45 

02 2,20 x 2,79 

02 2,20 x 3,68 

02 2,20 x 3,88 

02 2,20 x 4,34 

02 2,20 x 4,42 

02 2,50 x 0,50 

02 2,50 x 2,05 

02 2,50 x 3,00 

02 2,50 x 3,12 

02 2,50 x 3,41 

02 2,50 x 4,06 

02 2,50 x 4,22 

02 5,00 x 6,00 

04 10,00 x 12,00 

04 10,00 x 15,00 

05 12,50 x 9,00 
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO II 
PLANILHA DE SERVIÇOS 

Item Quant / Período / Nº Diárias 

Espaço - Auditório Master 
Capacidade: 2764 pessoas 

 Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Recepcionista bilíngue 1 03/jul 05/jul 3 

Recepcionista monolíngue 19 03/jul 03/jul 1 

Recepcionista monolíngue - de dia 10 04/jul 04/jul 1 

Recepcionista monolíngue - de noite 19 04/jul 04/jul 1 

Recepcionista monolíngue 10 05/jul 05/jul 1 

Mestre de cerimônia  1 03/jul 05/jul 3 

Operador de som 1 03/jul 05/jul 3 

Operador de projeção  1 03/jul 05/jul 3 

Operador de iluminação  1 03/jul 05/jul 3 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

8 02/jul 05/jul 4 

Microfone sem fio 5 03/jul 05/jul 3 

Microfone para Púlpito 2 02/jul 05/jul 4 

Projetor multimídia 7000 ansilumes 2 02/jul 05/jul 4 

Tela de projeção nas medidas 5,0m x 7,0m com estrutura de box pendurado 2 02/jul 05/jul 4 

TVs LED de 42”com suporte de 45 graus para retorno da mesa 3 02/jul 05/jul 4 

Iluminação de palco com estrutura de box aéreo, para palco medindo 25,0m 
comprimento x 20,0m largura x 6,0m altura 

1 02/jul 05/jul 4 

Caneta laser pointer passa slides 1 03/jul 05/jul 3 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 02/jul 05/jul 4 

Internet cabeada 8 02/jul 05/jul 4 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 02/jul 05/jul 4 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 4 02/jul 05/jul 4 

Gravação de áudio em HD 1 03/jul 05/jul 3 

Estrutura de sonorização 1 02/jul 05/jul 4 

Serviços de transmissão simultânea de todas as atividades desenvolvidas no auditório 
Master com profissionais especializados em filmagem para cobertura de eventos e 
fornecimento de todos os equipamentos necessários, com link de transmissão ao 
vivo pelos canais oficiais do CONASEMS 

1 03/jul 05/jul 3 

Púlpito de acrílico para orador, com capacidade para instalar 01 (um) microfone 2 02/jul 05/jul 4 

Mastro para bandeiras 28 02/jul 05/jul 4 

Unifilas 50 02/jul 05/jul 4 

Mesa para instalação dos equipamentos de transmissão ao vivo 1 02/jul 05/jul 4 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 20 (vinte) pessoas com 
fornecimento de toalha 

1 02/jul 05/jul 4 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 4 02/jul 05/jul 4 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas - de noite 3 03/jul 03/jul 1 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas - de noite 6 04/jul 04/jul 1 

Mesa baixa de apoio às poltronas 4 02/jul 05/jul 4 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Espaço - Auditório Master 
Capacidade: 2764 pessoas 

 Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

66 03/jul 03/jul 1 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

6 03/jul 05/jul 3 

Cadeira de espaldar alto, na cor branca, para acomodação dos componentes da Mesa 
Diretora 

20 02/jul 05/jul 4 

Poltrona estofada para acomodação de autoridades, preferencialmente na cor 
branca 

8 02/jul 05/jul 4 

Arranjo de flores para ornamentação 1 02/jul 05/jul 4 

  
        

Auditório Águas ClarasCapacidade: 254 pessoas  Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Recepcionista monolíngue 4 03/jul 05/jul 3 

Operador de som 1 03/jul 05/jul 3 

Operador de projeção  1 03/jul 05/jul 3 

Operador de iluminação  1 03/jul 05/jul 3 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

6 02/jul 05/jul 4 

Microfone sem fio 7 03/jul 05/jul 3 

Microfone para Púlpito 1 03/jul 05/jul 3 

Projetor multimídia 7000 ansilumes 1 02/jul 05/jul 4 

Tela de projeção nas medidas 5,0m x 7,0m com estrutura de box pendurado 1 02/jul 05/jul 4 

Caneta laser pointer passa slides 1 03/jul 05/jul 3 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 02/jul 05/jul 4 

Internet cabeada 4 02/jul 05/jul 4 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 02/jul 05/jul 4 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 2 02/jul 05/jul 4 

Gravação de áudio em HD 1 03/jul 05/jul 3 

Estrutura de sonorização 1 02/jul 05/jul 4 

Púlpito de acrílico para orador, com capacidade para instalar 01 (um) microfone 1 02/jul 05/jul 4 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 8 (oito) pessoas com 
fornecimento de toalha ou 08 Poltronas estofada para acomodação de autoridades, 
preferencialmente na cor branca, com 04 mesas baixas de apoio às poltronas 

1 02/jul 05/jul 4 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 02/jul 05/jul 4 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

12 02/jul 05/jul 4 

          
Auditório Alvorada 

Capacidade: 166 pessoas 
 Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Recepcionista monolíngue 3 03/jul 05/jul 3 

Operador de som 1 03/jul 05/jul 3 

Operador de projeção  1 03/jul 05/jul 3 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Auditório Alvorada 
Capacidade: 166 pessoas 

 Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Operador de iluminação  1 03/jul 05/jul 3 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

5 02/jul 05/jul 4 

Microfone sem fio 5 03/jul 05/jul 3 

Microfone para Púlpito 1 02/jul 05/jul 4 

Projetor multimídia 3000 ansilumes 1 02/jul 05/jul 4 

Tela de projeção nas medidas 3,0m x 2,0m com estrutura de box pendurado 1 02/jul 05/jul 4 

Caneta laser pointer passa slides 1 03/jul 05/jul 3 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 02/jul 05/jul 4 

Internet cabeada 3 02/jul 05/jul 4 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 02/jul 05/jul 4 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 1 02/jul 05/jul 4 

Gravação de áudio em HD 1 03/jul 05/jul 3 

Estrutura de sonorização 1 03/jul 05/jul 3 

Púlpito de acrílico para orador, com capacidade para instalar 01 (um) microfone 1 02/jul 05/jul 4 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 8 (oito) pessoas com 
fornecimento de toalha ou 08 Poltronas estofada para acomodação de autoridades, 
preferencialmente na cor branca, com 04 mesas baixas de apoio às poltronas 

1 02/jul 05/jul 4 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 02/jul 05/jul 4 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

11 02/jul 05/jul 4 

          
Auditório Buriti 

Capacidade: 156 pessoas 
 Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Recepcionista monolíngue 3 04/jul 05/jul 2 

Mestre de cerimônia  1 05/jul 05/jul 1 

Operador de som 1 04/jul 05/jul 2 

Operador de projeção  1 04/jul 05/jul 2 

Operador de iluminação  1 04/jul 05/jul 2 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

5 03/jul 05/jul 3 

Microfone sem fio 5 04/jul 05/jul 2 

Microfone para Púlpito 1 03/jul 05/jul 3 

Microfone gooseneck 1 05/jul 05/jul 1 

Projetor multimídia 3000 ansilumes 1 03/jul 05/jul 3 

Tela de projeção nas medidas 3,0m x 2,0m com estrutura de box pendurado 1 03/jul 05/jul 3 

Caneta laser pointer passa slides 1 04/jul 05/jul 2 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 03/jul 05/jul 3 

Internet cabeada 3 03/jul 05/jul 3 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Auditório Buriti 
Capacidade: 156 pessoas 

 Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 03/jul 05/jul 3 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 1 03/jul 05/jul 3 

Gravação de áudio em HD 1 04/jul 05/jul 2 

Estrutura de sonorização 1 03/jul 05/jul 3 

Serviços de transmissão simultânea de todas as atividades desenvolvidas no auditório 
Buriti com profissionais especializados em filmagem para cobertura de eventos e 
fornecimento de todos os equipamentos necessários, com link de transmissão ao 
vivo pelos canais oficiais do CONASEMS 

1 05/jul 05/jul 1 

Púlpito de acrílico para orador, com capacidade para instalar 01 (um) microfone 1 03/jul 05/jul 3 

Mesa para instalação dos equipamentos de transmissão ao vivo 1 05/jul 05/jul 1 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 8 (oito) pessoas com 
fornecimento de toalha ou 08 Poltronas estofada para acomodação de autoridades, 
preferencialmente na cor branca, com 04 mesas baixas de apoio às poltronas 

1 03/jul 05/jul 3 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 03/jul 05/jul 3 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

9 03/jul 05/jul 3 

          
Auditório Planalto 

Capacidade: 856 pessoas 
 Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Recepcionista monolíngue 4 04/jul 05/jul 2 

Operador de som 1 04/jul 05/jul 2 

Operador de projeção  1 04/jul 05/jul 2 

Operador de iluminação  1 04/jul 05/jul 2 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

6 03/jul 05/jul 3 

Microfone sem fio 7 04/jul 05/jul 2 

Microfone para Púlpito 1 03/jul 05/jul 3 

Projetor multimídia 7000 ansilumes 1 03/jul 05/jul 3 

Tela de projeção nas medidas 7,0m x 5,0m com estrutura de box pendurado 1 03/jul 05/jul 3 

Caneta laser pointer passa slides 1 04/jul 05/jul 2 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 03/jul 05/jul 3 

Internet cabeada 4 03/jul 05/jul 3 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 03/jul 05/jul 3 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 2 03/jul 05/jul 3 

Gravação de áudio em HD 1 04/jul 05/jul 2 

Estrutura de sonorização 1 03/jul 05/jul 3 

Púlpito de acrílico para orador, com capacidade para instalar 01 (um) microfone 1 03/jul 05/jul 3 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 8 (oito) pessoas com 
fornecimento de toalha ou 08 Poltronas estofada para acomodação de autoridades, 
preferencialmente na cor branca, com 04 mesas baixas de apoio às poltronas 

1 03/jul 05/jul 3 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 03/jul 05/jul 3 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

11 03/jul 05/jul 3 



 

24/40 
  

Item Quant / Período / Nº Diárias 

Salas T01,T02,T3,T4,T5,T6,M7,M8,M9,M10,M11, M12,M13 
Capacidade: 130 pessoas 

 Quant 
por 
Sala  

Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Recepcionista monolíngue 2 02/jul 05/jul 4 

Operador de som 1 02/jul 05/jul 4 

Operador de projeção  1 02/jul 05/jul 4 

Operador de iluminação  1 02/jul 05/jul 4 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

6 01/jul 05/jul 5 

Microfone sem fio 4 02/jul 05/jul 4 

Projetor multimídia 3000 ansilumes 1 01/jul 05/jul 5 

Tela de projeção nas medidas 3,0m x 2,0m com estrutura de box pendurado 1 01/jul 05/jul 5 

Caneta laser pointer passa slides 1 02/jul 05/jul 4 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 01/jul 05/jul 5 

Internet cabeada 4 01/jul 05/jul 5 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 01/jul 05/jul 5 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 1 01/jul 05/jul 5 

Gravação de áudio em HD 1 02/jul 05/jul 4 

Estrutura de sonorização 1 01/jul 05/jul 5 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 6 (seis) pessoas com 
fornecimento de toalha 

1 01/jul 05/jul 5 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 01/jul 05/jul 5 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

139 01/jul 05/jul 5 

          
Miniauditórios 01, 02, 03 e 04 (dois construídos) 

Capacidade: 80 pessoas 

 Quant 
por 
Sala  

Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Recepcionista monolíngue 2 02/jul 05/jul 4 

Operador de som 1 02/jul 05/jul 4 

Operador de projeção  1 02/jul 05/jul 4 

Operador de iluminação  1 02/jul 05/jul 4 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

6 01/jul 05/jul 5 

Microfone sem fio 4 02/jul 05/jul 4 

Projetor multimídia 3000 ansilumes 1 01/jul 05/jul 5 

Tela de projeção nas medidas 3,0m x 2,0m com estrutura de box pendurado 1 01/jul 05/jul 5 

Caneta laser pointer passa slides 1 02/jul 05/jul 4 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 01/jul 05/jul 5 

Internet cabeada 4 01/jul 05/jul 5 

Toten de mídia indoor, com tela de 42”, smart TV, instalados no sentido vertical, 
acompanhado de suporte para fixação 

1 01/jul 05/jul 5 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 1 01/jul 05/jul 5 

Gravação de áudio em HD 1 02/jul 05/jul 4 

Estrutura de sonorização 1 01/jul 05/jul 5 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Miniauditórios 01, 02, 03 e 04 (dois construídos) 
Capacidade: 80 pessoas 

 Quant 
por 
Sala  

Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Mesa Diretora com capacidade de acomodação para até 6 (seis) pessoas com 
fornecimento de toalha 

1 01/jul 05/jul 5 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 01/jul 05/jul 5 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

89 01/jul 05/jul 5 

          
Sala de Apoio CONASEMS (construída)  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

3 01/jul 05/jul 5 

Internet cabeada 4 01/jul 05/jul 5 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 3 01/jul 05/jul 5 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

6 01/jul 05/jul 5 

Multifuncional monocromática preparada para impressão em papel tamanho A4, 
com fornecimento de insumos, inclusive papel 

1 01/jul 05/jul 5 

          
Sala de Imprensa  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

10 01/jul 05/jul 5 

Internet Wifi para capacidade do auditório 1 01/jul 05/jul 5 

Internet cabeada 10 01/jul 05/jul 5 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 5 01/jul 05/jul 5 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

20 01/jul 05/jul 5 

Petit Four simples e bebidas não alcoólicas, para atender autoridades convidadas, em 
torno de 50 (cinquenta) pessoas sem reposição e com serviço posto às 09:00h e às 
15:00h 

1 02/jul 05/jul 4 

          
Sala de Mídia Desk (antessala)  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Servidor com 4 (quatro) placas de rede Multiplex  com no mínimo o 1.0 GB memória 
RAM 4.0 GB Sistema Operacional Windows Serv 

1 01/jul 05/jul 5 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

5 01/jul 05/jul 5 

Nobreak 1500 VA 1 01/jul 05/jul 5 

Operador técnico  3 02/jul 05/jul 4 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Sala de Mídia Desk (antessala)  Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Mesa para 02 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 4 01/jul 05/jul 5 

Cadeira de uso múltiplo, empilháveis, com assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado, com espuma flexível de poliuretano e estofado com 
tecido sintético 

8 01/jul 05/jul 5 

          
Sala Vip  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Recepcionista monolíngue 2 02/jul 05/jul 4 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

2 01/jul 05/jul 5 

Impressora colorida preparada para impressão em papel tamanho A4, com 
fornecimento de insumos, inclusive papel 

1 01/jul 05/jul 5 

Internet Wifi 1 01/jul 05/jul 5 

Internet cabeada 3 01/jul 05/jul 5 

Mesa para 02 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 5 01/jul 05/jul 5 

Cadeiras estofada para acomodação de autoridades, preferencialmente na cor 
branca 

6 01/jul 05/jul 5 

Petit Four simples e bebidas não alcoólicas, para atender autoridades convidadas, em 
torno de 50 (cinquenta) pessoas, com reposição, com serviços postos nos horários a 
saber: 09:00h, 10:30h, 15:00h e 16:30h, disponibilizando garçom e material de copa 

1 02/jul 05/jul 4 

Sofás de 2 e 3 lugares 5 01/jul 05/jul 5 

Mesa de centro 2 01/jul 05/jul 5 

Arranjo de flores para ornamentação 2 01/jul 05/jul 5 

          
 Sala de Apoio - Estande CONASEMS  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Recepcionista monolíngue 2 02/jul 05/jul 4 

Operador de som 1 02/jul 05/jul 4 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

7 01/jul 05/jul 5 

Multifuncional monocromática preparada para impressão em papel tamanho A4, 
com fornecimento de insumos, inclusive papel 

1 01/jul 05/jul 5 

Internet cabeada 8 01/jul 05/jul 5 

Microfone sem fio conectado a sonorização da feira 1 02/jul 05/jul 4 

Sonorização ambiente para toda área da feira 1 02/jul 05/jul 4 

          
Estande CONASEMS - Centro  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Internet cabeada 10 01/jul 05/jul 5 

Totens com tela touch screen de 42”, smart TV (LED) , instalados no sentido vertical, 
acompanhados de suporte para fixação 

10 01/jul 05/jul 5 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Estande CONASEMS - Centro  Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

10 01/jul 05/jul 5 

          
Sala Vip do Stand Conasems  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Petit Four simples e bebidas não alcoólicas, para atender ao público visitante, em 
torno de 100 (cem) pessoas, com reposição, com serviços postos nos horários a 
saber: 09:00h, 10:30h, 15:00h e 16:30h, disponibilizando garçom e material de copa 

1 02/jul 05/jul 4 

          
Alimentos e Bebidas  (estimativa)  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Água mineral engarrafada, 500ml para todas as mesas diretoras 500 02/jul 05/jul 4 

Taças tipo água para todas as mesas diretoras 200 02/jul 05/jul 4 

Garçon  10 02/jul 05/jul 4 

Bebedouros gela água para galões com capacidade de 20l e fornecimento de 
suprimentos (galões com água mineral e copo descartável), porta copos e lixeira 

20 02/jul 05/jul 4 

Bebedouros gela água para galões com capacidade de 20l e fornecimento de 
suprimentos (galões com água mineral e copo descartável), porta copos e lixeira 

4 28/jun 01/jul 5 

Bebedouros gela água para galões com capacidade de 20l e fornecimento de 
suprimentos (galões com água mineral e copo descartável), porta copos e lixeira 

4 06/jul 06/jul 2 

          
Restaurante  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Recepcionista monolíngue 4 02/jul 05/jul 4 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática 

4 02/jul 05/jul 4 

Internet cabeada 4 02/jul 05/jul 4 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura 4 02/jul 05/jul 4 

Mesa de apoio para 2 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 2 02/jul 05/jul 4 

Mesa para refeição, preferencialmente, em formato redondo com 08 (oito) cadeiras 
cada 

100 02/jul 05/jul 4 

          
Ambulância  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Ambulância tipo simples remoção - suporte básico para cobertura médica 1 28/jun 01/jul 4 

Ambulância tipo simples remoção - suporte básico para cobertura médica 1 06/jul 06/jul 1 

Ambulância tipo UTI móvel - suporte avançado e atendimento médico, estruturado 
com veículo do tipo “D”, conforme classificação do Ministério da Saúde, que 
regulamenta a fabricação de ambulâncias e viaturas de resgate no Brasil. O veículo 
deve conter maca e cadeira de rodas e estar preparado para atender e transportar 
pacientes de alto risco, que necessitam de cuidados médicos intensivos, em 
emergências pré-hospitalares e ou de transporte inter-hospitalar 

1 02/jul 05/jul 4 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Posto de Primeiros Socorros  Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Sofá de 2 lugares 1 01/jul 05/jul 5 

Frigobar (Posto Médico) 1 01/jul 05/jul 5 

Maca 1 01/jul 05/jul 5 

Armário com chaves 1 01/jul 05/jul 5 

Cadeira de Rodas 3 02/jul 05/jul 4 

Biombo 1 01/jul 05/jul 5 

Mesa para 02 (dois) lugares com fornecimento de toalhas 1 01/jul 05/jul 5 

Cadeiras 4 01/jul 05/jul 5 

          
Recursos Humanos  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Coordenador Geral 1 28/jun 05/jul 8 

Coordenador de Transporte 1 01/jul 05/jul 5 

Coodenador de Plenária 1 01/jul 05/jul 5 

Coordenador de Salas 2 01/jul 05/jul 5 

Recepcionistas monolíngues (30 no credenciamento, 11 nos balcões de informação, 
02 no guarda volumes, 03 no autoatendimento e 04 corredores)  

50 01/jul 05/jul 5 

Apoio ao credencimento  15 01/jul 03/jul 3 

Apoio  à entrada de acesso às alas Norte e Sul 4 01/jul 05/jul 5 

Apoio ao credencimento 5 04/jul 05/jul 2 

Recepcionista Billingue (Português/Espanhol) 3 01/jul 05/jul 5 

Apoio para montagem das pastas 20 30/jun 01/jul 2 

Carregadores 4 28/jun 29/jun 2 

Carregadores 10 30/jun 05/jul 6 

Fotógrafo 2 02/jul 05/jul 4 

Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 2 02/jul 05/jul 4 

          
Segurança e Brigadistas  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Seguranças - Diurno - para montagem do evento 4 28/jun 30/jun 3 

Seguranças - Noturno -  para montagem do evento 4 28/jun 30/jun 3 

Seguranças - Diurno 9 01/jul 05/jul 5 

Segurança - Noturno para abertura  5 03/jul 03/jul 1 

Seguranças - Noturno 5 01/jul 05/jul 5 

Coordenador de Segurança 1 28/jun 06/jul 9 

Seguranças - Diurno - para desmontagem do evento 1 06/jul 06/jul 1 

Brigadistas 9 28/jun 06/jul 9 

Locação de extintores para incendio com base 30 01/jul 05/jul 5 

          
Outros  Quant  Entrada Saída 

Nº 
Diárias 

Ecad   1 02/jul 05/jul 4 

Seguro de Risco Civil 5000 02/jul 05/jul 4 

Unifilas para o credenciamento 90 01/jul 05/jul 5 

Totens para Painel de Chamadas do Credenciamento, com tela de 42”, smart TV, 
instalados no sentido horizontal, acompanhados de suporte para fixação 

3 30/jun 05/jul 6 

Internet com 200 MB e 20 MB stream (transmissão simultânea) 1 30/jun 05/jul 6 
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Item Quant / Período / Nº Diárias 

Outros  Quant  Entrada Saída 
Nº 

Diárias 

Notebooks com processador “Core i5” ou superior, 4GB de memória RAM ou 
superior, 500GB de HD ou superior, placa de rede gigabit 10/100/1000, gravadora de 
CD/DVD, monitor de 15”, teclado e mouse USB (padrão ABNT 2), sistema operacional 
Windows 10, Microsoft Office 2013 ou superior e navegadores Internet Explorer, 
Mozilla Firefox e Google Chrome, com suporte técnico para manutenção de rede e 
informática (entradas laterais, guarda-volumes) 

7 30/jun 05/jul 6 

Internet cabeada 7 30/jun 05/jul 6 

Mesa para 02 (dois) lugares com fornecimento de toalhas (para apoio à entrada de 
acesso às alas Norte e Sul) 

2 01/jul 05/jul 5 

Leitor laser de código de barras, de longo alcance e precisão de leitura (para apoio à 
entrada de acesso às alas Norte e Sul) 

4 01/jul 05/jul 5 
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO III 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Valor Global a ser cobrado pelos serviços relativos à organização de eventos e à 
cotação de preços para fornecimento de materiais e para provimento dos serviços de 
recursos humanos, locação de equipamentos e afins, necessários à realização do XXXV 
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde:  

______________________________________________ 

R$ (Valor em algarismos arábicos) 

______________________________________________ 

(Valor por extenso) 

 

OBS.: O valor proposto já considera 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, excluindo o 
CONASEMS de solidariedade e ou de despesa adicional a qualquer título 

DADOS DA PROPONENTE: 

NOME: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ:  
ENDEREÇO COMPLETO, TELEFONES E ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
DADOS BANCÁRIOS (NOME E Nº DO BANCO, Nº DA AGÊNCIA, Nº DA CONTA E DÍGITO VERIFICADOR): 
VALIDADE DA PROPOSTA (NÃO INFERIOR A 30 DIAS): 

 

____________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

OBS.: Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique claramente 
a empresa proponente. 
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO IV 
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 – TR/PJ CONASEMS nº 010/2019, 

e seus Anexos, incluindo as obrigações da empresa contratada, constantes do item 7 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 TR/PJ 

CONASEMS nº 010/2019, 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, pessoal qualificado, instalações físicas e equipamentos 

necessários e disponíveis ao cumprimento do objeto contratado. 

______________________________ 

(Inserir Local e Data) 

________________________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 

ASSINATURA, QUALIFICAÇÃO E CARIMBO 

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

a empresa proponente. 
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO V 
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 empresa proponente. 
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TRPJ Nº 010/2019 

ANEXO VI 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS E A EMPRESA (INSERIR 

O NOME DA EMPRESA VENCEDORA) 

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 n.º 

33.484.825/0001-88, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. Mauro 

Guimarães Junqueira, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº M-

3874192, expedida pela SSP/MG e do CPF nº 534.962.136-04, residente e domiciliado 

em São Lourenço-MG, eleito em assembleia geral realizada em 12.07.2017, doravante 

denominado CONTRATANTE e do outro (inserir nome e qualificação da empresa 

vencedora), CNPJ nº (inserir número do CNPJ), com sede na (inserir endereço completo, 

com CEP, Município e Estado da Federação – UF), neste ato representado(a) pelo(a) 

Sr.(a) (inserir nome do(a) representante legal), brasileiro(a), (inserir estado civil), (inserir 

profissão), 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, em conformidade com o que consta no Termo de 

Referência CONASEMS nº 010/2019 e mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços de organização de eventos e de 

cotação de preços para fornecimento de materiais e para provimento dos serviços de 

recursos humanos, locação de equipamentos e afins, necessários à viabilização do XXXV 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, a ser realizado 

em concomitância ao Encontro Nacional do Projeto Aedes na Mira, no período de 02 a 

05 de julho de 2019, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, neste ato 

denominado Ulysses Centro de Convenções, localizado no Setor de Divulgação Cultural – 

SDC, Eixo Monumental, Lote 05, Brasília/DF, CEP 70070-350, em conformidade com as 

especificações estabelecidas no Termo de Referência nº 010/2019 e em seus Anexos. 

PARÁGRAFO ÚNICO: São partes integrantes deste Contrato, como se nele transcritos 

estivessem, o TRPJ nº 010/2019 e seus Anexos, a Proposta da CONTRATADA e demais 

peças que constituem o respectivo Processo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

Os serviços e materiais encontram-se especificados no Anexo I ao TR/PJ nº 010/2019, 

com a previsão de quantificação dos serviços e produtos no Anexo II do mesmo TR/PJ. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Os serviços consistem basicamente de:  

a) Providenciar toda a documentação exigida localmente e as licenças para 
liberação e realização do Congresso – no máximo até o dia 28 de junho de 2019; 
b) Auxiliar o CONASEMS na organização geral dos eventos – durante toda a vigência 
do Contrato, iniciando imediatamente após sua assinatura; e 
c) Elaborar os Termos de Referência e realizar as respectivas coletas de preços, 
exigindo-se ao menos três propostas válidas para cada segmento, com a respectiva 
precificação discriminada em Planilha de Serviços, que se encontra no Anexo II ao TR/PJ 
nº 010/2019, do qual será tomador o próprio CONASEMS e cuja contratação ocorrerá 
ao seu exclusivo critério. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE 

As obrigações da CONTRATADA e do CONTRATANTE constam dos itens 7 e 8 do TR/PJ 

nº 010/2019. 

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços será exercida por Fiscal do Contrato designado pelo 

CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE poderá recusar quaisquer serviços quando 

entender que os mesmos não sejam os especificados, ou ainda quando entender que a 

prestação de serviços esteja irregular. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização 

por parte do CONTRATANTE, através de um representante designado e nomeado pelo 

CONTRATANTE, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, ficando certo 

que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a 

CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do presente Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá prestar imediatamente todos os 

esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

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: A rescisão deste Contrato poderá ser: 

I - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação. 

II - Judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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, levando o CONTRATANTE a 

comprovar a impossibilidade de sua conclusão nos prazos estipulados; 

III - A paralisação da prestação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao 

CONTRATANTE; 
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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 decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

VII - A dissolução da sociedade; 

VIII - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, 

que prejudique a execução do Contrato; 

IX - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 

e determinadas pela máxima autoridade do CONTRATANTE; 

X - A suspensão de sua execução, por ordem escrita do CONTRATANTE, 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; 

XI - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução deste Contrato; e 

XII – Qualquer outro motivo que devidamente convencionado entre as partes possa 

ensejar a rescisão contratual. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO QUARTO: Quando a rescisão ocorrer sem que a CONTRATADA se 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 QUINTO: 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 SEXTO: 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 
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embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE pela não 

execução parcial ou total 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. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O valor total da presente contratação é de R$ (inserir valor numérico) (inserir valor por 

extenso). 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: No valor constante do caput desta Cláusula Sétima estão incluídas 

todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 

inclusive tributos e ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da presente contratação.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento será efetuado, conforme previsto no Item 10 e 

subitens do TRPJ nº 010/2019, 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 ele processado em 2 (duas) parcelas iguais, sendo a primeira 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato, a ser repassada 15 

(quinze) dias antes da realização do Congresso, e a segunda parcela, com o saldo 

devedor, após a execução e a aprovação dos serviços prestados, em até  15 (quinze) dias 

após o encerramento dos eventos, ambas mediante a apresentação das respectivas 

Notas Fiscais acompanhadas de documentação comprobatória, com o atesto dos 

serviços prestados feito por Fiscal de 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) do montante dos serviços contratados. 

CLÁUSULA NONA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado à CONTRATADA: 

I - Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 
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II - Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte do 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CENTRO DE CUSTO 

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão a custas do 

CONTRATANTE, podendo ser por meio de termos de cooperação com organismos 

internacionais ou por meio de recursos próprios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência, a partir da data de sua assinatura, até o último pagamento 

previsto. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

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

de Referência CONASEMS nº 010/2019 e seus Anexos e pela Proposta da CONTRATADA, 

sendo que os casos omissos serão resolvidos pelo CONTRATANTE, aplicados, 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos Contratos e das disposições do direito 

privado, na forma das Leis nº 10.406/2002 e nº 13.105/2015. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

As partes elegem o Foro da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, 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, (inserir dia) de (inserir mês) de 2019. 

 

MAURO GUIMARÃES JUNQUEIRA  (INSERIR NOME) 
REPRESENTANTE LEGAL DO CONTRATANTE  REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA 

   

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

 
(Inserir nome da 2ª Testemunha) 

(Inserir CPF) 
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO VII  
MODELO DOS MATERIAIS 

CHEQUES: 

 

 

MEDALHAS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMISETAS (COR A DEFINIR): 
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JAQUETAS (COR A DEFINIR): 

 

 

POLTRONAS E MESAS DE APOIO: 
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TR/PJ Nº 010/2019 

ANEXO VIII 
MODELO DA COZINHA 

 

 


