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SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS E POLÍTICAS PARA MULHERES, PESSOA
COM DEFICIÊNCIA, RAÇA E ETNIA
EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 PARA SELEÇÃO DE
EMPRESAS INTERESSADAS EM APOIAR A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DENOMINADA “AGOSTO LILÁS 2018”
OBJETO: O presente edital tem por objetivo selecionar empresas, pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que manifestem interesse no Apoio da Campanha de Conscientização e
Prevenção à Violência Contra a Mulher “AGOSTO LILÁS 2018”, tendo como tema “A
Superação Feminina”. O apoio se dará por meio de “Cotas”, necessários ao alcance do
interesse público na execução das atividades da Campanha, conforme Item 4 do presente
edital, tendo como contrapartida a autorização para exibição de publicidade e a ativação de
marca do apoiador.
DA CAMPANHA E SUA JUSTIFICATIVA: A campanha tem como objetivo conscientizar,
esclarecer, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção à violência contra a
mulher, tendo em vista que o dia 07 de agosto é o dia da promulgação da Lei nº 11.340/06- Lei
Maria da Penha.
DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da seleção as Pessoas Jurídicas
de Direito Público e Privado, interessadas em associar sua imagem a campanha, e que
atendam às exigências contidas no Edital.
DAS COTAS DE PATROCÍNIO: As empresas interessadas deverão selecionar um ou mais
serviços que pretende apoiar, sendo eles:
Cota 1: Exposição “Superação Feminina”, de 07 a 17 de agosto de 2018, composta por:
I. Espaço para realização da exposição, debates e oficina;
II. Impressão de 20 (vinte) fotos para exposição, coloridas, tamanho mínimo 20x30cm;
III. Impressão de 10 (dez) textos para exposição, coloridos, tamanho mínimo 20x30cm;
IV. Totens em quantidade suficiente para a exposição das fotos e dos textos descritos no
item anterior;
V. Fornecimento de um mini coquetel para aproximadamente 50 pessoas, a ser servido no
dia do lançamento da Campanha;
VI. Divulgação do evento.
Cota 2: Palestra com o tema “Assistência às Pessoas Vítimas de Violência Sexual”, a ser
ministrada no dia 15/08/2018 das 19h30 às 22h, em local a ser disponibilizado pela Prefeitura
Municipal. Essa cota está composta por:
I. Contratação de palestrante que tenha expertise no tema apresentado, incluindo
passagens, translado, hospedagem, diária e refeições;
II. Fornecimento de um mini coquetel para aproximadamente 300 pessoas, a ser servido no
dia da palestra;
III. Divulgação do evento;
IV. Serviço de filmagem, estrutura de som e projeção.
DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 8h30 do dia 12/07/2018 até às 16h30 do
dia 16/07/2018 na sede da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa
com Deficiência Raça e Etnia, sito à Rua Dr. Eduardo Nielsen, nº 420 – Jardim Congonhas,
São José do Rio Preto/SP.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 17 de julho de 2018 às 15h.
A íntegra do edital estará disponível no site da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
na página da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com
Deficiência, Raça e Etnia, (http://www.riopreto.sp.gov.br/mulher.php clicar no menu
Informações) ou na sede da Secretaria.
São José do Rio Preto/SP, 11 de julho de 2018.
Sandra Regina Migliorança
Secretária Municipal- interina

