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EI\TVELOPE N" 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA NO O2I2O2O

PROCESSO SG-PRC-2019/OI I 86

ABERTURA T910612020

Licitante:

AppRoAcH coMUNrcAçÃo TNTEGRADA. LTDA.

RUA EDUARDO GUINLE, 57 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIROIRI - CEP: 22.260-090

CNPJ: 10.906.993/0001-19

INSCR. MUNICIPAL : 452.922-7

INSCR. ESTATUAL: ISENTO

À Comissão Julgadora da Licitação:

Na qualidade de licitante, a Approach Comunicação Integrada, com sede à Rua Eduardo

Guinle, 57 - Bot¿fogo - Rio de Janeiro/Rf - Cep: 22.260-A90, sob o CNPJ 10.906.993/0001-

19, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado

minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local

e de todas as condições e obrigações para execução do objeto, propõe executar o objeto

licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ 4309.945,50 (quatro milhões,

trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), já computado

o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro aûexos e que constituem

parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. t¡ r-î
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coMUNrcAçÃo

CNPJ: 10.906.993/0001-19

Paula Franco Parolo Amabile

Sócia Adminisfadora

CPF: 157.524.848-47

R:G:19.222.564-9
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ANEXO IV.2.

PRüÇOS UNrrÁRrOS E TOTATS

4
321

b.2 apoio na ehboração de rebtorbs específros

sobre ûenns rehcbrndos a ações, proþms e
servþos qræ ervolvarn o ânùlo de aûnção

delimitzdo neste Rlial, para servi conp Êrrarnenb
de sryorte as ações de comnbação realizadas julo
aos veículos de comunbação, rn tocarfe à

divuþAao e prùlbação de$es t€rns, der¡derdo ao

dbposto no artgo 37, $lo da Comtluiåo Federal

l9s

b.l avaliação diráriE por nrcb de btrra do aor¡erído

das nnûerhs jomalístbas pubfnadas qæ abordam
tenras corrcenprúes ao ânùlo ¿" atrnção ehtrado
no "it€m 2.1" desúe projeto, bem conn de

Êrriurpnhs de cornnbação dbponbiÞadas qræ

versem sobre tab ações, progfttmas e projetos,

assin corno verificação dos resulados obtilos com

aapthação do pbno de com,rrim@ reffio rn
item precedente.

R$ 49.2s22OR$ 95,4{

516

b) Monitoremnto dió¡b d¡ exposifo dos
poþtos, eções e progIarnås n¡ mili¡ - veículos
de comrmicação, assimconsiderados os þrnais,
rcvbtas, TV, úa[o e inúeræt

97

a.l ehboração de rehtórb di,irio da e:ccr4ão dos

objetivos de comni:ação propostoE com descri$o
do curprinrerdo de dennndas e ações no dia-

g.g7t,60LR$R$ 102,80

97

a) Habonção e desenvolvimúo de pleno

estmtégico e opencional de comrmiceção, a fim
de inform¡rde forma eficazsobre as açõcs,
pIûþtos e pmgnâInûs a que aluù o *item2.l'
desúe pmjeto Esûe flam estnûégico e

operacional deve conter nredidas de cufo,
médb e bngo pnæ, com propostes ò
execução çrc possibilitem o forrecirento de

informação adequada a todos os veícdos de
comunhlç¡6, conûempbndo ¡ fo¡m e oúerido
da produção & informativos, seþmeles press

reIeases, avbos de paúe, ert{¡æ, nobs, certes
e outros materieb necessários pena sua

execução.

V¡lortotel mmal por
¡tivfuhde

hcço porhora
Nrfumèbns
¡tivftlr& es.._,trc
prMês

Afivihùs ç coAorb o ogb dæte
licitação, suh[vüIda em itere técnicrs e seus

suffiens:

OL



R$ 287.329.70

32r

d.4 contob do hradaædo de hñrmções sobre

cada ræbrù de comrix@, rcatado poræb de
pesqubas e ativllades oonehtas, de aoordo com

nndekr deftido peh Cmrdenadori¡ & Iqr€Ga
desta Unifade de Comni;acão-

321

d.3 aulbção e plaæjarædo esfaÉgbo de

e\æútab contatos e reuiþsditbse
penonalizdos erlre os veicu¡os de com,nixçâo e

as auforiJades do PoderÞregltito Estaùnl
definllos de connrn acordo com o gestor do
co¡frdo, illixdo peh Areade CouriaÉo da

Unilade Confatarfe, prfuniarete, ouqæ, rrln
segldo mMo, cotf¡rmde fuetfirapc-a
o adequado curyrirrrto desses sewþs, seqre
obþtñdo ma adeqnda diulgAão das ações,

projetos e servþs emepipaÉ, respeit¡ndo-se as

abrigaçõ€s leg¡M iÉh¡ítrs de eúræe
hñrmar à popuhção do Esado;

321

d.2 apoir na se$o e quaüfua@ & polFroæs o
represer¡tântes (deúe os servilores plùlbos
es1aônishtr itu reolizr æ divihfu de

dendirrúo e esckeciMo as so[clações dos

wÍrús de ærnrú:ação, ¡¡h m eúcr¡itasou
prestação de eschrecireúos sobre aÉes,
progtamas e sefvþs, ¡tilizrb seryre crli¡s
tecr¡icos, tab oonn o ûerß empaúa e seueúqr
estrAégbo, derûe oUros;

32t

d.l atendiæ¡úo diárb aþrmM e gprwiffio
das irñmra@es soliclatlas pebs wbfos de

comni:ação; triagem e miltr pa'a poaterbr

solução da rospectir¡¿ dermnd¿ com $bsitbs dos

órgãos estadrnß $æ te¡úqm coryefuâ softre os

asswüos d€limitados rEste pmj€to;

R$ 125.703,60.Rl 9790

d. At dmúo rl¡rb dß sobçõcr ùs
vefculß de comuniceçfo (teb conoþrneis,
rtvistrs, TV, rárlo c iúct) n idnb ù
ahnção dcli¡útedo ¡cste Edt¡L

Velorûotd mnsel por
rfivihdcFrtçoporbn

Nrhcm& hons
ffiùc¡lbfu
FTMêS

Ativid¡des qrc comporio o ot*to èstr
licibçio, snbüvlldr cr b¡ Éù c ¡cr
s¡¡litcns:

511

c.2 proô4ão de nmerirt (r*ases, avhrx dc pafa
artþs, rntas, eúe oúros) comirñrnnçõ€s
frxtm.*adeS âEm da ehbuação & €süfegia e

açõ€s d€ divr*ação, com mrrya¡fnrnto dos

resÈl¡os mmíli¡

512

s.l alirr*aÉo diária do barco de dados

desenrohdCo peh l-Inidade de Comni¿Éo, com

hñrmações detalndas sobre os obþtircq r€srsoE
praæs eresutados dos pogrannq phns, ações e

serviços delinitados reste Edital;

R$ 102.402,30R$ 100,10

1023
1

c)Apoio à Udd¡dc dc Comnic¡ç¡o ¡¡
podr4Ío, gercncirmcnto e ¿fu33mimção ù
idormaçõcs voltr¡l¡r à conrri¡:rção crtcn¡ e

interna.

Velorúotrl ææd por
alivlledc

tlcçoprbn
Nfumèh¡¡s
rtivüÈcsr-r¿.r
rrMês

Ativihùs çc coryrfo o oticb ùst¡
lkitrçto, ¡ûûr¡ih cn tts Ér*s c scr
cutirhns:
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4.309.945,50/R$43800Valor Total (15 meses)

r-
o\clrq
F-
æ
êl

(¡rb}cd)2-qÐ h
Totaldo núrere de hon¡s ativilrdcs estimdes
por mês pm atendim6 srTerver*ú r esb

proþto básico (a+b+cd)

o

Valor mensal p^r^2.920 horas:

R$ 287.329170 (duzentos e oitenta e sete mil, üezentos e viûte e nove reais e set€nta centavos)

Valor global para 15 meses para 43.800 horas:

R$ 4.309.945150 (quatro milhões, trezentos e nove mil, novecentos e qurrenta e cinco reais e

cinquenta centavos).

A presente concorrência tem por objeto a obænção da prestação de serviços de assessoria de
imprens4 para a Unidade de Comr¡nicação - Órgão cental do Sistema de Comunicagão do
Estado de São Paulo - SICOM, para o atendimento específico das aç,ões, projetos e programas

do Estado de São Paulo relacionados Í!o campo funcional d¿ Secreta¡ia de Desenvolvimento
Regional e de promoção de interlocução com os municípios paulistas voltados as iniciativas
metropolitanas e regionais, no sentido de integrar e articular parcerias e convênios com os

municípios do Estado de São Paulo, trazendo maior qualidade de vida e eficiência nos

serviços públicos prestados aos cidadãos.

São Paulo, 16 dejunho de2020.

coMrrNrcAÇÃo INTEGRADA.

CNPJ: 10.906.993/0001-19
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Paula Franco Pa¡olo Amabile

Sócia Adminisüadora

CPF: 157.524.848-47

R:G:19.222.564-9
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APPROACH
coMUNrcAçÃo

DEcLARAçÃo o¡ ELABoRAçÃo or pRoposrA TNDEpENDENTE DE pRoposrA

e nrunçÃo coNFoRME Ao MARco LEGAr ANTtcoRnupçÃo

À
coru¡ssÃo EsPEcrAr or ucrRçÕrs
ENDEREÇO: Avenida Morumbi, ne 4500, Palácio dos
Bandei rantes, São Paulo/SP.

col,¡connÊNCIA Ne o2l 2020
PROCESSO Ne SG-2019/01186

Eu, ANA PAUTA FRANCO PAROLO AMABIIE, portadora do RG Ne 19.222.564-9, inscrita no CPF sob o

ns 157.524.848-47. Representante legal do Licitante APPROACH COMUNTCAçÃO lnfee nnDA LTDA,

inscrita no CNPJ 10.906.993/0001-19, interessado em participar da Concorrência ne O2|2O2O, processo

Ne SG-2019 /OLL86, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal

Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneíra independente e o seu conteúdo não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisäo de qualquer

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencíal ou de fato, no
presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e)o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura

oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensäo desta declaração e

que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica gue represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou

estrangeira, em atendimento à Lei Federal ne 72.846/ 2013 e ao Decreto Estadual ns 6O.LO6/2014, taís

como:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a

terceira pessoa a ele relacionada;

ll - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos

atos ilícitos previstos em Lei;

o
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APPROACH
coMUNrcAçÃo

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física o jurídica pana ocultar ou dissimular seus

reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

lV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter

competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizaçäo de qualquer ato de procedimento licitatório
público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;

d) fraudar lícitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação púbLica

ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,

no ato convocatório da licitaçäo pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a
administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou físcalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do
sistema financeiro nacional.

Rio de Janeiro, L5 de junho de 2020.

COMU INTEG LTDA
CNPJ Ns 10.906.993/0001-19

ANA PAULA FRANCO PARLO AMABILE
Sócia Administradora
CPF: 157.524.848-47

RG: 19.222.564-9
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