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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

001/2022 – TIPO MELHOR OFERTA 

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

– O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 

CNPJ nº 42.766.519/0001-25, doravante simplesmente COSEMS/MG, comunica aos 

interessados a abertura de “Chamamento Público para Captação de Recursos – MELHOR 

OFERTA”, visando atrair apoio de pessoas jurídicas para a realização do stand no 

COSEMS/MG no “XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no período 

de 12 a 15 de julho de 2022, em Campo Grande/MS. 

 

1.2 – O procedimento de seleção das propostas ocorrerá em sessão pública no endereço: Av. 

Álvares Cabral nº 344 - 18º andar – B. Lourdes - Belo Horizonte/MG, no dia 01/07/2022 às 

10h. 

1.3 – O Chamamento será realizado por Comissão designada por Portaria do COSEMS/MG. 

1.4 – Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será observado o horário de 

Brasília (DF). 

1.5 – A moeda deste processo análogo de licitação é o Real, vedada qualquer oferta vinculada 

à moeda estrangeira. 

 

1 – DO OBJETO 
 
 
2.1 – O objeto deste chamamento é a PATROCÍNIO/DOAÇÃO pela PROPONENTE ao 
COSEMS/MG, para a realização do stand no COSEMS/MG no “XXXVI Congresso Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde no período de 12 a 15 de julho de 2022, em Campo 
Grande/MS. 
 
2.2 – Todos os custos decorrentes do PATROCÍNIO/DOAÇÃO serão de responsabilidade 
exclusiva da PROPONENTE. 
 
2.3 – As PROPONENTES deverão guardar confidencialidade das informações e dados obtidos 
durante o PATROCÍNIO, exceto se explicitamente liberado pelo COSEMS/MG. 
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2.4 - O PROPONENTE repassará o valor da cota de PATROCÍNIO/DOAÇÃO ao 
COSEMS/MG em até 48 (quarenta e oito) da data de assinatura do contrato, conforme previsto 
na cláusula quinta deste instrumento. 
 
 

3 – DA CONTRAPARTIDA DO COSEMS/MG 
 
 
3.1 - Pelo PATROCINIO/DOAÇÃO constante no item “2 – DO OBJETO “ a(s) proponente(s) 
vencedora(s) terá(ão) direito, como contrapartida: 
 
 

Patrocinador MASTER (melhor oferta por cota) 
 
 

Valor de cada cota R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)  
 
 
Créditos oferecidos ao Patrocinador MASTER: 
 
a-) Veiculação de logomarca em toda identificação do evento na área específica de patrocínio 
MASTER ocupando 10% (dez por cento) do espaço reservado sendo as peças: 
 

• Convite eletrônico; 
• E-mails de divulgação da programação do evento; 
• Comprovante de inscrição; 
• Crachá; 
• Sinalização do evento na mesa de abertura e mesas temáticas; 
• Backdrop; 
• Pastas; 
• Blocos; 
• Impressos institucionais do COSEMS/MG a serem distribuídos durante o evento. 

 
b-) Área destinada à utilização de espaço para a divulgação institucional do patrocinador 
sendo a PROMOTORA do evento, responsável pela montagem, suporte de pessoal e 
tecnológico da mídia utilizada. 
 
c-) Caso tenha interesse em montar cadastro próprio, o patrocinador/doador poderá realizar 
sorteio de item durante o evento com custos de operação às suas expensas e anúncio durante 
as mesas temáticas realizadas pelo COSEMS/MG. 
 
d-) Envio de até 4 (quatro) edições de News letter  ou mail marketing com informações inerentes 
a serviços/produtos produzidos pelo patrocinador/doador para os e-mails dos gestores 
municipais de saúde constantes do banco de dados do COSEMS/MG a serem distribuídos de 
15 em 15 dias pelo período de 2 (dois) meses após a realização do evento. 
 
e-) inserção da logomarca do patrocinador na forma de agradecimento durante abertura da 
apresentação das pautas da reunião de Assembleias do COSEMS/MG nos meses de julho e 
agosto de 2022. 
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f-) Distribuição de impresso com informações inerentes a serviços/produtos produzidos pelo 
patrocinador nas reuniões de Assembleias do COSEMS/MG, nos meses de julho e agosto de 
2022. 
 
g-) Veiculação da logomarca do patrocinador com 370x307 pixels na página inicial em destaque 
no site do COSEMS/MG pelo período de 2 (dois) meses, sendo julho e agosto de 2022, com link 
que encaminhe o usuário do site do COSEMS/MG ao site ou hotsite indicado pelo 
patrocionador/doador. 

 
 

Patrocinador PREMIUM – (melhor oferta por cota) 
 

 
Valor de cada cota R$90.000,00 (noventa mil reais)  

 
 
Créditos oferecidos ao Patrocinador PREMIUM: 
 
a-) Veiculação de logomarca em toda identificação do evento na área específica de patrocínio 
PREMIUM ocupando 10% (dez por cento) do espaço reservado sendo as peças: 
 

• Convite eletrônico; 
• E-mails de divulgação da programação do evento; 
• Comprovante de inscrição; 

 
• Crachá; 
• Sinalização do evento na mesa de abertura e mesas temáticas; 
• Backdrop; 
• Pastas; 
• Blocos; 
• Impressos institucionais do COSEMS/MG a serem distribuídos durante o evento. 

 
b-) Área destinada à utilização de espaço para a divulgação institucional do patrocinador 
sendo a PROMOTORA do evento, responsável pela montagem, suporte de pessoal e 
tecnológico da mídia utilizada. 
 
c-) Envio de até 4 (quatro) edições de News letter  ou mail marketing com informações inerentes 
a serviços/produtos produzidos pelo patrocinador/doador para os e-mails dos gestores 
municipais de saúde constantes do banco de dados do COSEMS/MG a serem distribuídos de 
15 em 15 dias pelo período de 2 (dois) meses após a realização do evento. 
 
d-) inserção da logomarca do patrocinador na forma de agradecimento durante abertura da 
apresentação das pautas da reunião de Assembleias do COSEMS/MG nos meses de julho e 
agosto de 2022. 
 
e-) Distribuição de impresso com informações inerentes a serviços/produtos produzidos pelo 
patrocinador nas reuniões de Assembleias do COSEMS/MG, nos meses de julho e agosto de 
2022. 
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Patrocinador STANDART – (melhor oferta por cota) 
 
 

Valor de cada cota R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)  
 
 
Créditos oferecidos ao Patrocinador STANDART: 
 
 
a-) Veiculação de logomarca em toda identificação do evento na área específica de patrocínio 
PREMIUM ocupando 10% (dez por cento) do espaço reservado sendo as peças: 
 

• Convite eletrônico; 
• E-mails de divulgação da programação do evento; 
• Comprovante de inscrição; 
• Crachá; 
• Sinalização do evento na mesa de abertura e mesas temáticas; 
• Backdrop; 
• Pastas; 
• Blocos; 
• Impressos institucionais do COSEMS/MG a serem distribuídos durante o evento. 

 
b-) Área destinada à utilização de espaço para a divulgação institucional do patrocinador 
sendo a PROMOTORA do evento, responsável pela montagem, suporte de pessoal e 
tecnológico da mídia utilizada. 
 
c-) Envio de até 2 (duas) edições de News letter  ou mail marketing com informações inerentes a 
serviços/produtos produzidos pelo patrocinador/doador para os e-mails dos gestores 
municipais de saúde constantes do banco de dados do COSEMS/MG a serem distribuídos de 
30 em 30 dias pelo período de 2 (dois) meses após a realização do evento. 
 
d-) Inserção da logomarca do patrocinador na forma de agradecimento durante abertura da 
apresentação das pautas da reunião de Assembleias do COSEMS/MG nos meses de julho e 
agosto de 2022. 
 
e-) Distribuição de impresso com informações inerentes a serviços/produtos produzidos pelo 
patrocinador nas reuniões de Assembleias do COSEMS/MG, nos meses de julho e agosto de 
2022. 
 
 

4 –  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

 
4.1 – Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 
aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 
Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração, bem 
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como empresas de Medicamentos, insumos, serviços  e equipamentos não aprovados pela 
CONITEC e ou ANVISA. 
 
4.2 – Poderá participar do presente chamamento qualquer pessoa jurídica que atenda as 
exigências contidas neste Edital, ou a participação de empresas em consórcio, doravante 
denominada PROPONENTE.  
 
4.3 – A participação no processo de chamamento implica na aceitação de todas as condições 
estabelecidas neste Edital e minuta de contrato.  
 
 

5 –  DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
 
 
5.1 – Dos envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO” 
 
5.1.1 – Os envelopes “Proposta” e “Documentação” deverão ser entregues na sede do 
COSEMS/MG, sito na Av. Álvares Cabral, nº 344 – 18º andar, bairro de Lourdes, em Belo 
Horizonte/MG, indevassáveis, hermeticamente fechados e encaminhados até às 10 horas do 
01/07/2022, conforme especificado abaixo: 
 
 
 
A/C: Comissão de Chamamento Público 01/2022 – Patrocínio 
 
DATA: 01/07/2022 
HORÁRIO: 10:00 Horas 
 

 
5.1.2 – Os envelopes deverão, ainda, conter em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

CHAMAMANETO PÚBLICO Nº 01/2022 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA 
PROPONENTE:....................................................................................... 
 
  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022 –  
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE:....................................................................................... 

 
5.1.2.1 a-) O envelope nº 1 conterá as condições comerciais para objeto licitado, conforme item 
6 deste edital; 
 

b-) O envelope n.º 2 conterá todos os documentos de habilitação, conforme item 7 deste 
edital. 
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5.2 – O COSEMS/MG não se responsabilizará por envelopes de “Proposta” e “Documentação” 
que não sejam entregues à Comissão, no local, data e horário definidos neste edital. 
 
 

6– DAS PROPOSTAS 
 
 
6.1 - A proposta comercial deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, acréscimos, 
borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não 
acarretarem lesões ao direito das demais proponentes, prejuízo ao COSEMS/MG e não 
impedirem a exata compreensão de seu conteúdo. A última página deverá ser assinada pelo 
representante legal e nela deverão constar as informações indicadas nos próximos subitens. 
 
6.1.1 – Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente. 
 
6.1.2 – Proposta comercial com o valor máximo do patrocínio/doação. 
 
 

7 – DA DOCUMENTAÇÃO 
 

 
7.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
7.1.1 – Cédula de identidade, válida em todo Território Nacional do representante legal da 
pessoa jurídica. 
 
7.1.2 – Registro comercial, no caso de empresa individual. 
 
7.1.3 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, 
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores. 
 
7.1.4 – Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 
 
7.1.5 – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
7.2 – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 
7.2.1 – Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, do Ministério da 
Fazenda. 
 
7.2.2 – Cópia da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 
7.2.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Tributos Federais e 
Certidão de Dívida Ativa). 
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7.2.4 – Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
 
7.2.5 – Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 
 
7.2.6 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, conforme artigo 3º da Lei 
Federal 12.440/2011. 
 
7.2.7 – Juntamente com os documentos referidos neste item, deverá ser apresentada, para fins 
de habilitação, a declaração a seguir, que deverá ter assinatura identificada do representante 
legal ou procurador:  
 

DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ............................... sediada no 
................................ declara, sob as penas da lei, que: 
 
a) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
b) em suas instalações, não há menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não há menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 

 
c) entre os dirigentes, sócios e responsáveis técnicos, não há empregado ou Diretor do órgão 

nem de outro ente da Administração Estadual. 
 
Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao COSEMS/MG a ocorrência de 
qualquer fato impeditivo posterior a esta declaração que interfira nos dados constantes dos 
registros cadastrais do Estado de Minas Gerais, inclusive em relação ao porte do fornecedor 
declarado acima. 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 
7.2.8 – As declarações apresentadas para este certame não precisam ter firma reconhecida. As 
assinaturas serão conferidas pela Comissão de Julgamento com base na documentação do 
representante legal. 
 
7.2.9 – Em caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura, pode-se exigir o 
reconhecimento de firma, conforme previsto no artigo 17 da Lei Estadual nº 14.184/02. 
 
7.2.10 – Serão aceitos no processo, para todos os efeitos legais, documentos elaborados e 
assinados por meio de recursos de certificação digital, realizada por autoridade certificadora 
credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP Brasil. 
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8 – DO JULGAMENTO 
 
 
8.1 – O critério de julgamento será o de escolha da proposta que contenha a MELHOR 
OFERTA e que atenda aos requisitos relativos às categorias de PATROCINADORES que 
apresentem os valores mínimos exigidos para cada uma delas.  
 
8.2 – O Processo de Seleção envolve a análise das propostas e a habilitação jurídica e fiscal 
definidos nesse Edital. 
 
8.4 – No caso de propostas idênticas (e que superem o número máximo permitido), será 
realizada por meio de sorteio presencial em sala de reunião com todos os envolvidos.  

 
8.5 – Se a proposta não for aceitável ou se a proponente não atender às exigências 
habilitatórias, a Comissão examinará as demais propostas subsequentes classificadas, 
verificando a sua aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, procedendo à verificação das 
condições de habilitação da proponente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital. 
 
8.6 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias deste processo análogo de 
licitação, será(ão) declarada(s) a(s) proponente(s) vencedora(s). 
 
8.7 – Todos os atos praticados na sessão de julgamento serão lavrados em ata que ficará 
disponível no site do COSEMS/MG. 
 
8.8 – O resultado final será publicado no site do COSEMS/MG. 
 
 

9– DA CONTRATAÇÃO 
 
 
9.1 – A(s) proponente(s) vencedora(s) terá(ão) o prazo de 2 (DOIS) dias para assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período, devidamente justificado, 
contados da data de convocação. 
 
9.1.1 – A(s) adjudicatária(s) deverá(ão) comprovar a manutenção das condições demonstradas 
na habilitação para assinar o contrato. 
 
9.1.2 – Caso a(s) adjudicatária(s) não apresente(m) situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou se recuse a assiná-lo, serão convocadas as proponentes na sequência para celebrar 
o contrato dentro das melhores condições para a administração. 
 
 
 

10 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1 – Na forma prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 14.167, de 2002, garantida a ampla 
defesa, poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e 
entidades da Administração Estadual, àquele fornecedor que: 
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a) apresentar documentação falsa; 
b) deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
d) não mantiver a proposta; 
e) falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
f) comportar-se de modo inidôneo;  
g)  cometer fraude fiscal. 

 
10.2 – As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o fornecedor ser 
descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, do órgão ou 
entidade promotora da licitação, sem prejuízo das multas e das demais cominações legais 
previstas no respectivo instrumento contratual. 
 
10.3 – As penalidades aplicáveis pela inadimplência a qualquer das obrigações assumidas 
neste instrumento são as que a Lei n.º 8.666 de 21/06/1993 e posteriores alterações preveem 
em seus artigos 86, 87 e 88 e as que o Decreto Estadual 45.902, de 27/01/2012, prevê em seu 
artigo 38. 
 
10.3.1 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do artigo 18 do Decreto Estadual 45.902, 
poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no inciso II, do mesmo, assegurado o 
direito de defesa do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
 

11– DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
11.1 – Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após a apresentação da Proposta 
Comercial e Documentação, não serão aceitas alegações de falhas ou irregularidades de 
quaisquer de suas cláusulas e condições e esta comunicação não terá efeito de recurso. 
 
11.2 – É facultado à Comissão ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 
aferição do preço ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres 
técnicos destinados a fundamentar suas decisões. 
 
11.3 – Os documentos que não possuírem prazo de validade estabelecido pelo órgão 
expedidor ou pelo Edital, deverão estar datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a 
data de abertura da sessão do pregão. 
 
11.4 – O COSEMS/MG realizará consulta nos portais onde foram emitidas as provas de 
regularidade para a verificação de autenticidade dos documentos. 
 
11.5 – O presente processo análogo de licitação poderá ser revogado por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, no todo ou 
em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente comprovado. 
 
11.6 – A Comissão, no interesse do COSEMS/MG, poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, relevar 
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omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
 
11.7 – O Edital deste Chamamento poderá ser retirado no site no site www.cosemsmg.org.br. 
 
11.8 – Os pedidos de esclarecimentos, referentes a presente processo, deverão ser realizados 
por meio de e-mail, por escrito, a serem enviados ao COSEMS/MG, aos cuidados da Comissão 
no endereço de e-mail: ajur@cosemsmg.org.br. 
 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados até o dia 2º dia antes da data 
disposta no subitem 6.1.1. 
 
11.9 – Nos pedidos de esclarecimentos os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão 
Social e nome do representante) e disponibilizar as informações para contato (endereço 
completo, telefone e e-mail). Em caso de consórcio uma das consorciadas deverá apresentar as 
informações requeridas identificando-se. Tais informações serão disponibilizadas junto aos 
questionamentos. 
 
11.10 – Os esclarecimentos serão respondidos pela Comissão, por escrito, por meio de e-mail e 
disponibilizado no site onde está publicado o Edital. 
 
11.11 – Integram este Edital: 
 
• Anexo I – Minuta de Contrato; 
• Anexo II– Especificações do Stand; 
• Anexo III – Mapa com local do stand; 
• Anexo IV– Fotos do Stand 
 

Belo Horizonte, 09 de junho de 2022. 
 
 

EDUARDO LUIZ DA SILVA 
PRESIDENTE COSEMS/MG 

 
 

http://www.cosemsmg.org.br/
mailto:ajur@cosemsmg.org.br
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