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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Confecção de arte para divulgação dos Cadernos COSEMS/SP nºs 6, 7 e 8 e Jornal 

Edição 212 
 

 

Objeto: 

 

Contratação de empresa para confecção de arte em modelo cartão postal para divulgação de 

produções autorais do COSEMS/SP. 

  

 

Justificativa: 

 

O COSEMS/SP produziu 3 Cadernos desde 2020, que deverão ser divulgados em cartões impressos 

para download, pois estão disponibilizados no site institucional. Também a edição especial 212 do jornal é 

objeto dessa divulgação por cartão postal  

 

 

Especificação do Serviço:  

 

Entende-se por Arte Postal, uma produção feita no formato de Cartão Postal (10 x 15 cm) usando 

desenho, colagem, xilogravura e qualquer outra técnica imaginável que se encaixe nessas medidas. 

 

Serão 4 artes com seguintes dados:  

- Frente: Capa (poderá ser customizada) 

- Verso: Texto de divulgação (será fornecido pelo COSEMS/SP) e QRCode para download  

 

 

Referências:  

 

Caderno 6 – Análises e Ações no enfrentamento da COVID-19 pelo SUS no Estado de São Paulo 2020 

https://www.cosemssp.org.br/cadernos-cosems-sp-volume-6-analises-e-acoes-no-enfrentamento-da-covid-

19-pelo-sus-estado-de-sao-paulo-2020/  

 

Caderno 7 – Análises e Ações no enfrentamento da COVID-19 pelo SUS no Estado de São Paulo 2021 

https://www.cosemssp.org.br/noticias/3d-flip-book/cadernos-cosems-7/  

 

Caderno 8 – 15 anos da Estratégia Apoiadores  

Esse caderno está em produção e terá upload no site institucional em 24/06/2022 para referências, mas 

segue o modelo de divulgação dos anteriores  

 

Jornal Edição 212 – A importância do SUS nas eleições 2022  

Esse jornal está em produção e terá upload no site institucional em 20/06/2022 para referências, mas segue 

o modelo de divulgação dos anteriores  

 

Para referências de publicações: https://www.cosemssp.org.br/jornal-edicoes/  
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A proposta deverá conter os seguintes itens: 

• Elaboração de projeto gráfico de layout para os cartões, diferenciando cada Caderno e Jornal com 

QRcode para download. 

• A empresa vencedora deverá apresentar 2 projetos gráficos para escolha do COSEMS/SP, que inclua 

as capas das referidas produções. 

• Complemento para divulgação nas mídias institucionais:  

Arte em 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 customizável para texto de divulgação 

 

 

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 20/5/2022, pelo e-mail cosemssp@cosemssp.org.br. O 

prazo final para entrega do serviço é 30/06/2021. 

 

É de responsabilidade da empresa contratada a compatibilização com as normativas previstas na Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), privacidade, segurança e confidencialidade das informações obtidas, 

compartilhamento somente sob autorização do COSEMS/SP e responsabilização sobre senhas cedidas.  

 

 

Forma de pagamento: 

 

O pagamento à empresa que executar o serviço será efetuado nas condições acordadas, mediante 

apresentação de Nota Fiscal em nome do COSEMS/SP, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e 

contribuições elencadas na legislação vigente.  

 

 

 

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

cosemssp@cosemssp.org.br . 

 

 

 

 

São Paulo, 06 de maio de 2022 
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