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PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO IV.l

CONCORRÊNCIA N' O3i2O2O

PROCESSO N' 1.074 .856t2019

A Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante CDN Comunicação CorporativaLtda, situado à Avenida Brigadeiro Faria Lima,

2601 , 9o andar, Jardim Paulistano, São Paulo, São Paulo, CEP: 0 I 45 1 -00 I , inscrita no CNPJ no

57.863.854/0001-19, 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 a execução do objeto, PROPÕE executar o

objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ 6.237.745,78 (seis

milhões duzentos e trinta e sete mil, setecetos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos),

já computado o BDI, nos termos da planilha e do crono grama físico-financeiro anexos e que

constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias e pode ser renovada automaticamente por igual

período.

São Paulo, 26 de maio de

Comunicação Co rporativa Ltda.
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ANEXO IV.2

rLANTLHA DE pRrÇos uxrrÁnros E TorArs

Tabela de quantidade estimativa dos produtos e serviços para o período de l5 meses:

coNconnÊNCIA N" 03/2019

PROCESSO N" 1.074 .856t2019

CDN Comunicaçäo Corporativa Ltda. cNpJ s7.863.854i0001_19
São Paulo . Rio de Janeiro . Brasília . Porto Alegre . Washington . DC

São Paulo - Av. Briqadeiro Faria Lima, 2.601 - 9 o andar - 01451 00.1 - São
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No Produto/Serviço Unidade
de medida Quantidade

Valor
unitário em

R$

Valor total em
R$

(Quantidade x
Valor

Unitário
I Acompanhamento e Análise de Dados
1 I online

a Baixa complexidade unidade 15 17.413,26
b Média complexidade unidade 15 26.249,44
c Alta complexidade unidade 15 37.670,90 565.062,00 -

t.2 Análise de Dados diâria 450 676,67 )sJ
2 Produção de conteúdo i
2.r Produção de conteúdo para sites, portais, aplicativos móveis e redes sociais

a Baixa complexidade unidade 15 tl.124,60
b Média complexidade unidade 15 20.135,92
c Alta complexidade unidade 15 33.1 14,93 496.722,45

2.2
Elaboração de texto de língua
estrangeira (Inglês/Espanhol) unidade 45 470,76 21.1 0

2.3 de Estado de São Paulooes ede

a Baixa complexidade unidade l5 2.914,75 43.721,25
b Média complexidade unidade 10 5.004,90 50.049,00
c Alta complexidade unidade l0 7.586,49 75.864 90

J Gestão de redes sociais e : SAC- de Atendimento ao Cidadão
A Baixa complexidade unidade l5 13.271,90
b Média complexidade unidade 15 22.779,09
c Alta complexidade unidade 15 32.944,65 494.169,69

4

4.1

e ehotsites,
ou

vos móveis , -.r .

de tela
de si

a Baixa complexidade unidade 30 906,63 27.199,75
b Média complexidade unidade 30 1.465,09 43.952,70
c Alta complexidade unidade 30 2.517,80 75"5&+,00

Paulo - SP tel. 11 3643 2
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4.2 e matriz
a Baixa dade unidade l6 2.343,59 37 .497,44
b Média unidade 30 4.544,90 136.347,00
c Alta unidade 24 6.494,32 155.963,69

4.3 de TI unidade 24 6.113 40 r46.721
4.4 Análise de Conteúdo unidade 30 2.643 9 79.2 70
4.5 tetura de sites licativos móveise

a Baixa com unidade 24 J I 78.3
b Média unidade 24 5.s63 35 r33.s20
c Alta unidade 24 7.933,79 190.410,96

4.6 eto Editorial unidade 24 4.975,22 119.405 8
4.7 Funcional de sites movels.e

a Baixa unidade 24 1.886 99 45.287 64
b Média unidade 24 3.163 J 75.9r9 92
c Alta lexidade unidade 24 4.91s 7 117.961 8

4.8 Técnico de TI horas 20.000 58,91 1.179.100,00
4.9 SEO - Search unidade l5 3.569,50 53.527 50

4.10
Análise de Tráfego de Rede e
Usabilidade unidade 15 s.34 8 80.137 13.

4.1t horas 20.000 70 r.411.400
TOTAL 6.237.7 78
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São Paulo, 26 de maio de 2020.

CDN Comunicação Corporativa Ltda.

CNPJ: 57.863.854/0001-19 | Av. Brigadeiro Faria Lima,260I
9" andar - Jd. Paulistano I São paulo - Sp I 0145 I -001

Affonso Prado Filhol Chief Operating Officer (COO)

16 1.833 CRC/RJ I CpF: 702.322.107 -72
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DEcLARAçÃo oe ELABoRAçÃo rruoepeNDENTE DE pRoposrA E
nrunçÃo coNFoRMe no mnnco LEGAL ANTtcoRRupçÃo

Eu, Affonso Prado Filho, brasileiro, divorciado, advogado e contador, portador
da carteira de identidade CRC/RJ: 61.833 e inscrito no cpF/MF sob o no
702.322.107-72, como representante devidamente constituído da cDN
comunicação corporativa Ltda, com sede à Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 2601 - 90 andar- São Paulo/Sp, inscrita no CNpJMF sob o no
57.863.854/0001-19 doravante denominada cDN, interessada emparticipar da Concorrência O3\2O2O, processo SG
1.074.85612019, declaro, sob as penas da Lei, especificamente o
artigo 299 do Código Penal Brasileiro que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira
independente pela cDN, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato no presente processo
licitatório;

b) a intençåo de apresentar a proposta näo foi informada, discutida
ou recebida de 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 nåo será, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato no presente procedimento licitatório
antes da adjudicaçäo do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado ao órgäo licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
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"f). o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e
da extensäo desta declaraçäo e que detém plenos poderes e informaçöes
para firmá-la.

Declaro, ainda, que a. pessoa jurídica que represento conduz seus negócios
de forma a coíbir fraudes, corrupção e prática de quaisquer outros atos lesivos
à Administraçåo Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei
Federal 12.84612013 e ao Decreto Estadual 60.10612014, tais 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;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiårios
dos atos praticados;

lV - no tocante a licitaçöes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinaçäo ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimentô l¡citatór¡o pú'blico;

b) impedir, pertubar ou fraudar a realização 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 licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
- licitação pública ou celebrar contrato administraiivo;
0 obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de

modificaçÕes ou prorrogaçöes de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorizaçäo em lei, no ato convocatório da
licitaçåo ou nos respectivos instrumentos contratuais; oug) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados coma administraçåo pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuaçåo, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.
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São Paulo, 22 de abril de 2020

c 833
CPF:702.322.107-72
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