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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Divulgação de trabalhos inscritos na 17ª Mostra de Experiências Exitosas dos 

Municípios do 34º Congresso do COSEMS/SP, por meio de revistas eletrônicas 2021 
 

 

 

Objeto: 

 

Contratação de empresa para elaboração de 5 revistas eletrônicas dos trabalhos inscritos na                          

17ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios do 34º Congresso do COSEMS/SP, e confecção de 

card customizável para sua divulgação. 

 

 

Justificativa: 

O 34º Congresso do COSEMS/SP foi realizado no período de 09 a 12 de março de 2021, de forma 

online, por conta da pandemia. Uma das atividades importantes deste evento é a Mostra de Experiências 

Municipais com a premiação David Capistrano (DC) e a Menção Honrosa (MH) para os 20 melhores 

trabalhos inscritos, sendo 10 DC e 10 MH. A Mostra é organizada por uma comissão específica, 

responsável pela elaboração dos critérios de inscrição e temas dos trabalhos, assim como das normas de 

apresentação e avaliação dos trabalhos. Uma vez definido como se dará o processo de inscrição e avaliação 

dos trabalhos, este é submetido para aprovação da Diretoria do COSEMS/SP. Assim, neste ano, foi 

realizada durante o 34º Congresso do COSEMS/SP, de forma online, a 17ª Mostra de Experiências 

Exitosas dos Municípios e o 10 º Prêmio David Capistrano. Em 2021, além das premiações (Prêmio David 

Capistrano e Menção Honrosa), houve também eleição do melhor trabalho conferido pelo voto dos 

inscritos no Congresso, como forma de estimular a participação dos congressistas. Neste ano, foram 

inscritos trabalhos nos seguintes temas: Assistência Farmacêutica; Atenção Básica; Gestão de Pessoas, do 

Trabalho e Educação Permanente; Gestão em Saúde; Participação Social; Promoção em Saúde e Práticas 

Integrativas e Complementares; Regulação e Redes de Atenção à Saúde; Saúde Mental, Álcool e Outras 

Drogas e Vigilância em Saúde. 

 

No ano passado, como não foi possível ocorrer o Congresso, por conta da pandemia, a Diretoria 

do COSEMS/SP, aprovou a proposta da Comissão Organizadora da Mostra da divulgação de todos os 

trabalhos inscritos, em formato de revistas eletrônicas, que estão no site do COSEMS/SP 

(www.cosemssp.org.br). 

 

Em 2021, a Diretoria do COSEMS/SP também se posicionou pela continuidade da elaboração de 

revistas eletrônicas, com o mesmo objetivo de 2020, qual seja, compartilhar as experiências e dar 

visibilidade a todos os trabalhos inscritos, como forma de reconhecimento ao esforço empreendido pelos 

gestores municipais na inscrição de quase 500 experiências num período tão difícil para os municípios 

como foi 2020 e como se está vivendo em 2021, por força da COVID-19. 
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Serão 5 revistas eletrônicas, organizadas da seguinte maneira: 

1- Atenção Básica – 83 trabalhos (cerca de 185 páginas) 

2- Gestão em Saúde – 75 trabalhos (cerca de 170 páginas)  

3- Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (43) e Promoção em Saúde e Práticas Integrativas 

e Complementares (46) – 89 trabalhos (cerca de 200 páginas)  

4- Vigilância em Saúde (49), Assistência Farmacêutica (5) e Participação Social (6) 

– 60 trabalhos (cerca de 140 páginas)  

5- Gestão de Pessoas, do Trabalho e Educação Permanente (42) e Regulação e Redes de 

Atenção à Saúde (13) - 55 trabalhos (cerca de 125 páginas)  

 

Todas revistas deverão conter uma apresentação, escrita pelo Presidente do COSEMS/SP, um 

prefácio sob a responsabilidade da Comissão Organizadora da Mostra e um índice remissivo.   

Cada revista deverá ter aproximadamente o número previsto de páginas acima e a variação (se 

houver) deve ser precificada à parte. O número de páginas já é valor aproximado máximo dos conteúdos 

previstos com margem de 10 % para imprevistos. Não há fotos inclusas nas publicações.  

 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

A proposta deverá conter os seguintes itens: 

 Elaboração de projeto gráfico de layout para as 5 revistas, diferenciando cada volume 

por tema 

 Trabalhos conforme o template de inscrição em modelo de layout diagramavel  

 Formato publicavel em Flipbook  

 Ferramentas de busca inteligentes por palavras chaves  

 Links interativos (Mails ou URL) nos trabalhos  

 Organização por ordem alfabética dos municípios de origem a cada sub tema das 

revistas listadas  

 Previsão de Cronograma detalhado para as entregas escalonadas e upload no site do 

COSEMS/SP  

 

O card customizável deverá ter as seguintes características: 

 Formato padrão 800px X 800px ou 1080px X 1080px ( compatível para publicação em 

site e mídias sociais )  

 Identidade visual e Logomarca do COSEMS/SP  

 Espaço customizavel para texto de divulgação  

 Espaço customizavel para foto  
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Condições Gerais: 

 A empresa interessada em oferecer os serviços constantes neste Termo deverá enviar proposta 

endereçada ao Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – 

COSEMS/SP, preenchida em papel timbrado, contendo o detalhamento e quantitativo do serviço, 

com valores separados por cada item, datada, carimbada, com nome e assinatura do responsável.  

 A proposta deverá ser encaminhada até o dia 23/04/2021, pelo e-mail 

cosemssp@cosemssp.org.br. 

 A empresa vencedora deverá apresentar 2 identidades visuais para revista e 2 identidades visuais 

para o card, para escolha da Comissão da Mostra.  

 O prazo final para entrega do serviço é 10/06/2021. 

 Maiores informações poderão ser obtidas através do fone (11) 3083-7225 ou e-mail: 

cosemssp@cosemssp.org.br.  

 

Forma de Pagamento: 

 

O pagamento à empresa que executar o serviço será efetuado 50 % no ato da assinatura do contrato 

e o restante nas entregas finais, mediante apresentação de Nota Fiscal, em nome do COSEMS/SP, sendo 

efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor.  
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