
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Secretaria de Educação 
Gabinete da Secretária 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SE Nº 05/2019, DE 26 DE JULHO DE 2019. 

 

Chamamento Público de interessados em apoiar 
financeiramente a II Semana de Educação de São 
Bernardo do Campo e II Conferência Brasileira de 
Aprendizagem Criativa. 

 

PREÂMBULO 

SILVIA DE ARAÚJO DONNINI, Secretária de Educação, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber, a todos quantos do presente Edital vierem, a saber, ou dele tomarem 
conhecimento, que o Município de São Bernardo do Campo, através da Secretaria de Educação, 
convida todas as empresas, entidades ou instituições, interessadas em apoiar II SEMANA DE 
EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E II CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE APRENDIZAGEM 
CRIATIVA, a realizar-se entre os dias 16 e 21 de setembro de 2019, nas dependências do Centro 
de Formação dos Profissionais da Educação situado à Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201 - 
Km 20,5 da Via Anchieta, mediante fornecimento dos materiais necessários ou dos veículos de 
divulgação do mesmo ou, ainda, pelo fornecimento de profissionais para apresentação de 
palestras e oficinas durante a realização do evento. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 A Semana de educação acontece em sua segunda edição e o principal objetivo do evento é 
a qualificação dos profissionais, fator relevante para a promoção da qualidade no ensino de São 
Bernardo do Campo. 

1.2 A programação é composta por trocas de experiências, palestras, workshop, apresentações 
culturais, oficinas e exposições. E nesse ano ocorrerá em paralelo a II Conferência Brasileira de 
Aprendizagem Criativa (CBAC) em parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa 
(RBAC) por meio da Fundação Lemann. 

1.3 A Semana da Educação envolve todos os profissionais da rede, buscando a unidade, visando 
a integração dos profissionais com o sistema municipal.  

1.4 A II CBAC tem como objetivo ser um ponto de encontro de gestores, educadores, 
empreendedores e pesquisadores interessados nas práticas da aprendizagem criativa em 
escolas e espaços de educação de todo Brasil. O evento reunirá palestrantes que são referência 
internacional em Aprendizagem Criativa.  A 1ª CBAC aconteceu em setembro de 2018 em 
Curitiba/PR. 

Público Esperado: 2000 pessoas/dia de evento. 



 

2 – DA DOAÇÃO 

2.1 Poderão realizar a doação para o evento, empresas que apresentem comprovante de 
regularidade de débitos perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF-FGTS) e 
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social; 

2.2 O apoio dar-se-á por itens, desde que respeitadas as quantidades previstas, podendo cada 
patrocinador manifestar seu interesse em patrocinar um ou mais itens. 

 

3- DAS CONDIÇÕES 

3.1 Os interessados em realizar as doações deverão manifestar seu interesse no apoio, 
especificando o (os) item (s) a ser (em) doado (s) e anexando os comprovantes do item 2.1 pelo 
e-mail se1@saobernardo.sp.gov.br,, com cópia para o e-mail se12@saobernardo.sp.gov.br, até 
o dia 09 de agosto de 2019.  

3.2 Os interessados deverão aguardar retorno, via e-mail, do Departamento de Ações 
Educacionais sobre o aceite ou não da referida doação. 

 

4- DA DIVULGAÇÃO  

4.1 Divulgação de propaganda contendo a logomarca da empresa por meio de cartões de visitas 
e/ou informativos (folders) da empresa para ser entregues aos participantes ou colocados na 
sacolinha brinde. 

4.2 O conteúdo da publicidade deverá ser previamente aprovado pela Secretaria de Educação e 
pela Secretaria de Comunicação. 

 

5- DOS DIREITOS 

5.1 Aos apoiadores fica reservado o direito de impressão do “logo” de suas empresas ou 
entidades nos seguintes materiais: cartazes, banners, faixas, camisetas, sacolas e site do 
evento, conforme especificações a serem fornecidas pela Secretaria de Educação. Para 
veiculação dos “logos” não serão permitidos produtos ou serviços com restrições no mercado, 
tais como, bebidas alcoólicas, fumo, casas de massagem, jogos, diversões eletrônicas, motéis, 
mensagens político-partidárias e outras que estimulem qualquer tipo de preconceito.  

5.2 O direito mencionado no item anterior depende da apresentação dos referidos “logos” à 
Secretaria de Educação, em dia marcado pela Divisão de Suporte ao Ensino com o fornecedor 
após confirmação de apoio, bem como homologação da Secretaria de Educação. 

5.3 Além dos direitos mencionados, não haverá qualquer outra forma de indenização ou 
pagamento por parte do Município. 

 

6 - ITENS A SEREM DOADOS 

a) Doação de 1000 bottons, 4,5cm com o logo do evento para os organizadores, 
oficineiros, expositores e brindes para sorteios; 
b) Doação de 250 camisetas para os organizadores, os oficineiros e os expositores com o 
logo do evento, confeccionadas em malha de algodão 30.1, tamanhos M, G e GG, sendo, 50 
unidades em tamanho M, 100 unidades em tamanho G, 100 unidades em tamanho GG, na cor 
preta, com estampa do logotipo do evento/Prefeitura de São Bernardo do Campo (PMSBC), 4x4 
cores; 
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c) Doação de 8.500 sacolinhas do evento para os participantes podendo ser em TNT ou em 
algodão cru ou em outro material de qualidade semelhante ou superior, dimensões 30 cm de 
largura X 40cm de altura com 2 alças de ombro, com logotipo do evento/PMSBC e da empresa 
fornecedora; 
d) Doação de 8.500 canetas esferográficas modelo retrátil (clip) em material reciclável 
podendo ter o logo da empresa fornecedora; 
e) Doação de 8.500 crachás para os participantes, com logo do evento/PMSBC e dos 
fornecedores, e espaço para etiqueta com o nome do participante com Cordão em Nylon Preto 
ou Branco;  
f) Doação de 06 diárias de locação de 150 Notebooks para o evento com as especificações: 
Processador Intel Core i4 ou superior, memória de 2 GB ou superior, HD de 500 ou superior, 
tela de 14’ ou superior, sistema operacional Windows 8 ou superior - entrega do equipamento 
na manhã do dia 16/09/2019   e retirada no final do evento no dia 21/09/2019;  
g) Doação de 06 diárias de locação de 50 tablets tela mínima de 10’’ e Android mínimo 5.1, 
8 GB de memória interna - com entrega do equipamento na manhã do dia 16/09/2019  e 
retirada no final do evento no dia 21/09/2019;  
h) Doação de realização da Transmissão Simultânea das Palestras e outras atividades que 
ocorrerão no Auditório para outros espaços do evento;  
i) Doação de 10 faixas de divulgação do evento. Especificações: em polietileno, medindo 
10m x 0,70 cm, adesivada, acabamento com madeira, corda e instalação; 
j) Doação de 1500 impressões em A3, preto e branco (PB) e 3000 impressões em A4 PB. O 
conteúdo gráfico será fornecido pela Divisão de Suporte ao Ensino da Secretaria de Educação 
de São Bernardo do Campo; 
k) Doação de 200 impressões em A4, coloridas. O conteúdo gráfico será fornecido pela 
Divisão de Suporte ao Ensino da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo;  
l) Doação de 5000 bookmarcs (marcadores) de 180 mm x 50 mm em papel DUO 300g, 
colorido; 
m) Doação de 10 banners 900x1200mm, Lona Brilho Frontlight, Gramatura: 280g, cores: 
4x0, sem verniz, com bastão e cordão. O conteúdo gráfico será fornecido pela Divisão de 
Suporte ao Ensino da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo; 
n) Doação de 8500 bloquinhos de notas ou cadernos, podendo ter o logo da empresa 
doadora; 
o) Doação de materiais para as oficinas:  

 

ITENS QT. UNIDADES 

Balões 12 Sacos - 100 unidades 

Barbantes  16 Rolos - 100 metros 

Bastões de cola quente fino 12 Pacotes - 1kg 

Baterias de lítio 3 vts - Lithium Cell CR2032 2100 Unidades 

Botões 1000 Unidades 

Cabos de extensão (novo padrão), com entrada de fio terra 40 10 metros 

Caixas de papelão (tipo cx de sapatos) 350 Unidades 

Canetas esferográficas 12 Estojos- 50 unidades 

Canetas de tecido 20 Estojos 



Canetas hidrográficas 20 Estojos-12 cores 

Colas Brancas 12 Litros 

Colas coloridas 100 Estojos - 6 unidades 

Colchetes (presilhas para cortes de papelão) 40 Caixas - 72 unidades  

Copo de isopor pequeno 05 Pacotes - 100 unidades 

Insumos em corte laser (peças diversas) 57 Caixas de peças 

Elásticos 01 Sacos - 1000 unidades 

Elementos naturais (galhos, folhas, pedras etc) 09 Sacos de lixo - 100 litros 

Estilete 50 Unidades 

Etiquetas adesivas para codificação (bolinhas) diversas cores 
PIMACO 

25 Pacotes -  210 unidades 

E V A - cores variadas 25 Pacotes 

Feltros - cores variadas 50 Tiras de um metro 

Fitas adesivas coloridas 12mm x 10m 50 Pacotes com 06 rolos 

Fitas crepe 50 Rolos:48mmx50 metros 

Googlys eyes (olhos em plásticos) 30 Pacotes - 100 unidades 

Lantejoulas 01 Sacos de  1kg 

Lápis de cor 40 Estojos com 04 unidades 

Lápis grafite hb 20 Estojos 

LED - 5 mm de diâmetro, tensão: 3V - 3,2V,  corrente: 30mA 2100 Unidades 

Limpadores de Cachimbo ( Chenille Aramado) 10 Pacotes - 50 unidades 

Marmitex 05 Pacotes- 100 unidades 

Massinhas 230 Estojos 

Materiais de costura 10 Estojos 

Motores 3 V 200 Unidades 

Palitos de churrasco 50 Pacotes - 50 unidades 

Palitos de Sorvete 100 Pacotes - 50 unidades 

Papéis A4 Branco sulfite 02 Pacotes  

Papéis Coloridos A4 01 Pacote  

Papéis craft 1.2 m x 50 120 Metros 



Papéis Crepon 200 Rolos 

Papelões diversos 186 Caixas  

Pilhas AA 230 Unidades 

Pistola de Cola quente (fina) 45 Unidades 

Portas Pilha AA com 2 lugares 115 Unidades 

Retalhos de tecidos 10 Quilos 

Fita adesiva cinza 40 Unidades 

Tesouras (13 cm) 70 Unidades 

Tesouras (25 cm) 05 Unidades 

TNT - cores variadas 30 Peças 

 

p) Doação de brindes para sorteios durante o evento como Kits de tecnologia com placas 
de prototipagem; placas de baixa condutividade; brinquedos de programação; livros 
paradidáticos e outros materiais educativos;  
q) Doação de itens para “coffee break”, a ser servido durante o evento para os 
participantes. Poderá conter os seguintes itens: café, sucos, pães, bolachas/biscoitos, bolos e 
descartáveis como copos e guardanapos. Para 2.000 pessoas/dia; 
r) Doação de serviço e locação de equipamentos para tradução simultânea para palestras 
internacionais. 
s) Doação de 100 telas para pintura, na medida de 1mx1m. 

7- Os itens alugados ou emprestados a serem disponibilizados pelos apoiadores deverão estar 
segurados contra incêndio e roubo/furto; 

8- Caso haja mais de uma empresa interessada em apoiar a mesma cota, será considerado 
como prioridade a ordem de recebimento do e-mail e o cumprimento do item 3 (DAS 
CONDIÇÕES) deste Edital. 

9- O conteúdo para elaboração dos cartazes, banners, faixas, camisetas e sacolas, será 
fornecido aos apoiadores pela Divisão de Suporte ao Ensino, devendo ser retirado na Secretaria 
de Educação estabelecida na Avenida Wallace Simonsen nº 222, Nova Petrópolis - São Bernardo 
do Campo. 

10- Os direitos autorais dos materiais de divulgação ficarão reservados à Prefeitura do 
Município de São Bernardo do Campo. 

11- Os apoiadores assinarão Termo de Responsabilidade de oferecimento dos materiais 
devendo cumprir os prazos estabelecidos pela Divisão de Suporte ao Ensino. 

12- O prazo de entrega final para as cotas doadas pelos apoiadores referentes ao aluguel de 
equipamentos e serviços será em 16/09/2019, e para os demais itens será em 06/09/2019. 

 

13 - DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 
seus anexos, deverão ser encaminhados aos e-mails se1@saobernardo.sp.gov.br e 
se12@saobernardo.sp.gov.br. 
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13.2. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os 
esclarecimentos serão prestados pela Divisão de Suporte ao Ensino bem como entranhados aos 
autos do processo de Chamamento Público, onde estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado.  

 13.3. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo inicialmente 
estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da 
isonomia.  

13.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela 
Divisão de Suporte ao Ensino.  

13.5. Este Edital poderá ser consultado e impresso através do Portal da Educação no endereço: 
https://educacao.saobernardo.sp.gov.br/.  

 

São Bernardo do Campo, 26 de julho de 2019. 

 

 

SÍLVIA DE ARAÚJO DONNINI 
Secretária de Educação 
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