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40 Arteração contrato sociar do Tipo Empresária Limitada
s o s o L u c o e s * o 

TTË:' I l*, i5 Fi,i,,rriis 
#iË iliä;' i ioA - M E

sr. JosE ÐE 
'AULA 

MUNrz DANTA', brasireiro, maior,empresário, nascido na cidade são Paulo - sp å* I gl11t19sa, 
"u""do 

no regimeparcial de bens, portador da cédula de identidaJe RG no s.sot.ãàs-a * ssp/sp,inscrito no cPF no 806-791.028-68, residente e domíciliada á Rua nirãiininga, no 201 -Apto 703 - no Bairro do Brás, na cidade de são pãulo/sp, cEp. no 03042-00, únicosécio componente,da sociedade em¡¡99ária limitada, que gira nesta praça sob o nomeCMPTESATíAI dE SÓ SOLUCÖES COMERCIAIS PRôDUçOES E EVENTOS LTDA -ME, registrada na JUCESP - sP no3522807768-0 em 12l12l2}1g,estabelecida a RuaCenno Sbrighi, no 378 - no Bairro de Água gmn.r, na cidade oe 
'sao 

paulo/Sp, cEp.No 05036-010 resolve de comum acordõ alterar o referido contrato social, mediante ascláusulas e condiçöes seguintes:

CLAI,.'SULA PRIMEIRA

constituição por Transformação de sociedade limitada em EIRELI

ELAUSULA SEGUNÐA

É neste data alteradg-o valo¡ do capital da empresa passando de R$ 10.000,ût (dez MilReais) para R$ 110.000,00 (cento è o9t m¡l reaisj, ånco o aumento ¿e ng 1û0.000,00(Cem mil reais), totalmente integralizado neste ató'em moeda corrente do pais.

CLAUSULA TERCEIRA

o acervo desta sociedade, ora transformada, no valorde R$110.000,00 (cento e dezMil reais) passou a..consiituir o capitat_oa eáprå* o* individual de iesponsabilidadefimitada, ora constituída. Para tanto, firma em ato continuo, o ,,Ato constituído deempresa individual de responsabiridade rimitada * ErRELl."

sosolu"å?iä*'åtr'^i5ååSt?trå5ff,iËfi if --E,RHL¡
CNPJ No 1,t "768"7{ 9/0001 -93

Sr' JosE DE PAULA MLiNlz DANTA$, brasileiro, maior, empresário, nascido nacidade são Paulo - sP em 1911111953, casado no regime parciat de bens, portador dacédula de identidade RG no 5^501 z1s-a - ssp¡sÈ, ¡-nscr¡to no CpF no 806.791.028-68,residente e domiciliada á Rua Piratininga, no 201 - Apto To3 - no euirru do Brás, nacidade de São pauloiSp, CEp. No 0304ã_00
Por este instrumento e na melhor forma de direito, constitui Empresa lndi
Responsabilidade Limitada que será regida pelas seguintes cláusulas e

\ì\ .,),
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Parágrafo Unico
O titular poderá nomear procuradores para agirem em nome da empresa, com poderes
especiais para representá-la e dos constantes das cláusulas 'ad judicia" e "ad negatia"
cujos atos e operações deverão constar especificamente nos instrumentos de
nomeaçåo.

TLAUSUL¡. OITAVA
Û Adrninistrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, eonsiderando os interesses da
empresa e as limitações da Legislação vigente.

f,LÁUSULA NONA
Õ Administrador declara, sob as penas da Lei, que nåo esta irnpedido de exercer ä
administraçäo da empresa, por Lei especial, ou em vi¡lude de condenaçäo criminal, ou
por se enccntrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, CIu por crime falimentar, de pr*varicaçåo, peita ou suborno,
concussäo, peculato, ou contra a economia popular, eontra a sistema finaneeira
naciciral, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consume, fé
públiea, Õu a propriedade (art. 1.011, Lei 10.406 de 1Alü2tt2)

GLÂIJST,!LA ÐËCIMA
ñica eleito o fcro de São Paulo, pæra o exercício e c rurirprimento dos direitos e
ebrigações resultantes deste contrato.

$äo Faula, 13 de Janeiro de 2û18

.t
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JOSE *E I,JNIU üANTAS



1.

aa
ta
a

a
aa
oa
ao

a

a'
a

O
ao

ö

a
oa

a
a

aaa

aa )
e
aa
a
a
oaa

a
a
aa
aaa

a
a

loa
ao¡lat
ataa
oaao

aaaaaa

a
aa

a
a
a

aaa

aaa

I
a

a

aa

a

a

a
a

araa
a

CLÁUSULA PRIMEIRA
A Empresa lndivid-u_al de Responsabilidade lndividual girará sob o nome empresarialso so!-ucÖËs coMERCtAtS PRODUçOES e eüeruros - ETREL¡

CLÁUSULA SEGUNDA
O Titular JOSE DE PAULA MUNIZ ÐANTAS declara não possuir nenhuma outra
empresã na modalidade ElRELl.

CLÁIJSULA TERCEIRA
O capital social é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) totalmente integralizado
neste ato, em moeda corrente nacíonal.

CLÁUSULA QUARTA
A sede e foro será na Rua cenno sbrighi, no 37g - no Bairro de Água Branca, na
cidade de São Paulo/Sp, CEp. No 05036_010

CLÁUSL,¡LA Qi,JIî\¡TA
O objeto sacial será de:
- Lanchonetes, casas de Chá, de sucos e similares.
- Organização de eventos
- Produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão

CLÁLISULA SEXTA
O inicio das Atividades é desde A4Ía212a1CI e seu prazo de duração por tempo
indeterminado.

clÁus¡.¡rÅ sÉT¡MA

A Administração da empresa caberá a JosE DE PAULA ltduNlz DANTAS, com
go$9res e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente,judicial e extrajudicialmente, perante todas âs repartiçðes e entidâdes públicas,
rnunicipais, estaduais e federais, inclusive autarquias,'banéos, instituições financeiras eterceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empiesa, autorizado ouso do nome empresarial.
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Ef-r, JC]$Ë nE pÅIJLA Íi¡l-.lNlZ DAruTAS, portadar da Gérlr-rla ¡:!e ldentlcJade nc 5 501 235-8, inçerito nc Cadastrc de
Pessoas Físicas - CPF scb ns 806.791.028-S8, na qualídade de titular, sécio ou responsável legal da empresa so
solucoes comerciais produçoes e ev*ntos - eireli, DECLAËS estar ciente que * ÆSTABELECIMENT$ situado
no(a) Hua Cenno Sbrighi, 378, Agua Branca, SP, São Paulo, CEF 05036-û10, NAg PÛÐERA EXERCEF suas
atividades sçm que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local
indicado, conforme diretrizes estabelecída$ na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e
'Ã^+F;^ã^Ã .l^^ Á-^ô^ Å^ ^e^+^^ã-¡ ^,€ki*-*nl ^^^ *^¿*aa çla *et ¿1 ¿1 Êô j^ ft^^s^+- Ë-.å^J"^l *o ec 

^^^t.\lr<t1tçe{vv5J ual æiç(åJ uç y!vrçvçÃu Ei¡!*¡ürttatr ttvü tçt¡ttvJ gv gt¿, åTr :ya \¿v vçvtçtu sJleuuãt ll úJ,vuvtLvlv ç JFtli

que tenha um ûERTIFICADO ÞË LECENCIAMENTO INTEGHADÕ VALltlO, obtidc pelo sistema Via Rápida
Enpresa - Médulo de Liceneiamentc Ëstadual.

Decia¡o ai¡¡,"ja *uia¡ cie¡rie Que quål{4uvi aiieraçåo iro eii,.iv;*çv,-iu esïaí:çir:ci¡nv¡riu, viiì ¡i.¡a aiivir.iar.je ou gtupo de
atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento
lntegrado, imBlica nå perda de sua validade, assumindo, desde û momento da alteração, a obrigaçäa de renová-lo.

Por iim, deciaro esiar cienre quÊ' a ernissáo cjo tenificaciÕ rÉ Lieenciarnento integracü poei€rá ser sÕi¡Êiiacla por
representante legal devidamente habilitadr, pre$encialmente e no äto da retirada das certidõe$ relat¡vas ao registro
enlpresarial na Prefeiturä, ou Belo titular, sóçío, ou cüntabilista vínculado no Cadastro Naeional da Pessoa Jurídiea
(CNPJ) dir"etamcnte no $¡te oa Jueesp, atravé€ do médulo de lieenciam€nto, rnedíante uso dä respectiva
cer"tif¡eaçãCI dig ítal.

RG: 5,S0f ,â,3å]"fi

r,c¡ ¡:;e¡lu*oæs *omereiais prcduçcææ e *ventse - sir*li
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NOME EMPRESÁFIIAL

so soLucoEs cÕMEactAls E EVENTOS - EIRELI . ME
NtËË

:DECLARAçÁO

p Ernpresário $O SOLUCOES COMERCIAIS PRODUçOES E ËVENTOS - EIRELI - ME, estabelecido na Rua Cenno $brighi, 378,
Âgua tlrancå, Sao h,auro, Sp, utl'r:ubuöb.tllu, rêquer a vossa Sennona o arqurvamento 6tl presenÊ rnstrumento e dectara, soD âs
Ðënês da Lei. due s€ encuadra na condicão de MICRCIEMPRESA- nos termos da Lei Camnlementar ne 123. de 1411212At6.

I1

ËÁTÂ

Såo SP

NcrME Ë Àß6tttÀÎuEÀ nn Ë¡rFFEßÁßrrö/å¡lctö*ðtFËTônEe/ÁfrÍfif{lgr¡lÀ¡}frFËÈ ctt-t FEFfiE*FÃ¡T.&ñITE ¡ EéÀr

NOME

JOSË DE FAULÁ MUNIã ÐANTAË {Titular}

Para uso exck¡s¡va da Junta Comereial:
nËFtrtr1nô

731.60\/18-O
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Procuração - Pessoa Jurídica - Representação - Administração de Empresa

OUTORGANTE

So Solucoes Comerciais Producoes er Eventos LTDA - ME, fimra estabclecida na rua Cenno Sbrighi,

378. na cidacle cle Sao Paulo, SP. itiscrita no CNPJ sob no 11 .168.119iAû01-93, com seus atos

arquivados na JUCESP sob no 3522801168-0, neste ato repl'esentada por seu sócio gerente JOSE, DE

PAULA MUNIZ DANTAS. brasileiro, casado, radialista. CPF no 806.791.028-68. Cédula de

Identiclade n'5.501.235-8, órgão expeclidor SSP-SP,residente e domiciliado na rua Piratininga,70l,
na cidade de Sao Paulo, SP.

OI-]TORGADO

Thais Pedroso Dantas, brasileira, casacla, jornalista, CPF n" 295.016.7-58-33 Cédula de ldentidade n'
21 .711.570-x, órgão expedidor SSP-SP, residente e domìciliado na cidade de Sao Paulo, na rua Barao

do Bananal, .1.00 - SP.

OB.IETM e PODERES:

Pela presente procuração, constituo o outorgado, com poderes especiais de administrar a empresa So

Solucoes Comerciais Producoes e Eventos LTDA - ME. estabelecida na cidade de Sao Paulo, na Rua

Cenno Sbrighi, 378, podendo tratär de todos os negócios concernentes à mesma; pagar e receber

contas; compral'e vender as mercadorias de meu comércio quer à r'ista quer a praz-o, tomar saques;

dar cat-tas de ordens; levantar e depositar dinheiro em quaisquer estabelecimentos bancários; efètuar

recebilnentos de quaisquer quantias em repaftições públicas: inclusive o cle receber vales postais ou

quaisc¡uer outros valores nas repartições dcl Correio: aceitar, sacar- etrrJossar e avalizar letras de

cârntrio; emitir e e¡rdossar promissórias; enritir e endossar duplicatas e reconhecer as que forem

emitidas sobre o outorgante; descontar letras. duplicatas e promissórias em estabelecimentos

bancários; requerer fälências; impetrar concordatas; requerer eur Juízo ou fora dele, propondo ações e

defenderitlo os interesses do outorgante; representar-me em todos os atos em que seja necessária a

minha presença ou inten/enção como negociante, inclusive perante magisférios, órgãos

previdenciários e outras repartições públicas, federais, estaduais e municipais" rcquelendo o que fbr a

bem de meus direitos; contratar e despedir empregadosi constituir procuradores judiciais:

outorgar-lhes podercs pafa repfesentar o outorgante em Juízo. corrro autor ou réu, assistente ou

oponente, podendo dito procurador Lisar de todos os poderes necessários enl Direito permitidos para

praticar os atos indispensáveis ao cabal desernpenho de seu rnandato. os quais dou couro declarados.

¡:or rlais especiais que se,iam, inclusive os de substabeleccr esta e:n ¡rarte ou eln todo.

\

Sao T) de6loU

P€ssoaf Nature¡s Rua Monte 342 - Perdizes - São Paulo
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Procuração - Pessoa Jurídica - Representação - Administração de Empresa

OUTORGANTB:

So Solucoes Conrerciais Producoes e Flventos LTDA - ME, firrna estabelecida na rua Cerrno Sbrighi.

378. na cidacle de Sao Paulo, SP. inscrita no CNPJ sob no 11.768.719 0û01-93, com seus atos

arquivados na JUCESP sob no 35?2801768-0, neste ato represenlada por seu sócio gerente JOSE DE

PAUI-A MUNIZ DANTAS. brasileiro, casado, radialista, CPF n' 806.791.028-68. Cédula de

Identidade n'5.501.235-8, órgão expeclidor SSP-SP,residente e domiciliado na rua Piratininga,20l,
na cidade de Sao Paulo. SP.

OUTORGADO:

Josue Barbosa dos Santos Junior, brasileiro, casado, empresario, CPF n' 334.694.358-55, Cédula de

Identidade n" 44.254.650-6, órgão expc'didor SSP-SP. residente e donriciliado na cidade de Sao Paulo,

na rua Barao do Bananal. 400 - SP.

OBJETIVO e PODERES

Pela presente procuração, consfituo o outorgado, com poderes especiais de administrar a empresa So

Solucoes Comerciais Producoes e Eventos LTDA - ME, estabelecida na cidade de Sao Paulo, na Rua

Cenno Sbrighi, 378, podendo lratar de ¿odos os negócios concernentes à mesma; pagar e receber

contas; comprar e vender as mercadorias de meu comércio quer à vista quer apra7,o, tomar saques;

dar cartas de ordens; levantar e deposifar dinhèiro eln quaisquer estabelecimentos bancários: e1ètnar

recebirnentos de quaisquer quantias em re¡rartições públicas; inclusive o de receber vales postais ou

quaisquer outros valores nas repartições do Correio; aceitzr, sacar, endossar e avalizar letras elc

cârntrio; emitir e e¡rdossar promissórias; erritir e endossar duplicatas e reconlrecer as que forenr

emitidas sobre o outorgante; desconfar letras. duplicatas e promissórias em estabelecimentos

bancários; requerer fälências: impetrar concordatas; requerer em Juízo ou fora dele, propondo açõres e

defendendo os interesses do outorgante: representar-me em todos os atos em que seja necessária a

minha presença ou interuenção como negociante- inclusive perante magistérios, órgãos

previdenciários e outras repartições públicas, federais, estaduais e municipais, requerendo o qLre lòr a

bem de meus direitos: contratar e despcdir em¡rregados; constituir procuradores judiciais:

outolgar-lhes ¡lodeles para representar o outorgante em Juízo. como autor ou réu" assistente on

oponente, podendo dito procurador usar de todos os poderes necessários enl Direito perlnitidcls para

praticar os atos indispensáveis ao cabal desempenho de seu mandato. os quais clou como declal'ados.

por mais especiais que scjam. inclusive os de substabelecer esta eln parie ou em todo.

Sao Paulo. 16 dejunho de202A.
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ANEXO I

PROJETO BASICO

QUADRO DE HORAS ATIVIDADES ESTIMADAS PARA CADA UM DOS ITENS

QUE COMPÓEM O OBJETO DESTA L|C|TAÇÃO

a) E,laboração e desenvolvimento de plano

estratégico e operacional de comunicação a

fim de informar de forma eficaz sobre as

ações, projetos e programas a que alude o

"2.1" deste projeto. Este plano estratégico e

operacional deve conter medidas de curto,

médio e longo prazo, com propostas de

execução que possibilitem o fomecimento

de informação adequada a todos os

veículos de comunicação, contemplando a

forma e conteúdo da produção de

informativos sejam eles press releases,

avisos de pauta, ariigos. notas, cartas e

outlos materiais necessários para sua

execução

a.1.. elaboração de relatório diário da

execução dos objetivos de comunicação

propostos, com descrição do cumprimento

de demandas e ações no dia.

R$ 89.04

R$

129,553.20

\
1

'l

8,636.88

R$

97 horas

8,363.88 "K

horas

Valor dos 15

InCSES

Valor total

mensal

por atividade

Preço por

hora

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e

seus subitens:

c



I 023 horas

å'X"\
N

Valor dos l5

meses

^rÑ'*

Valor total

mensal

por atividade

R$

321 horas

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

*:('
R$

,?,T&o
R$

195 horas

b.l. avaliação diári4por meio de leitura do

conteúdo das matérias jornalísticas

publicadas que abordam temas

concernentes ao âmbito de atuação

elencado no "item 2. 1." deste projeto, bem

como de ferramentas de comunicação

disponibilizadas que versem sobre tais

ações, programas e projetos, assim como

verificação dos resultados obtidos com a

aplicação do plano de comunicação

referido no item precedente.

64

R$

b) Monitoramento di¡irio da projetos, ações

e programas na mídia veículos de

comunicação, assim considerados os

.jornais, revistas, TV, rádio e internet

Valor dos l5

meses

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e

seus subitens:

b.2. apoio na elaboração de relatórios

específicos sobre temas relacionados a

ações,

projetos e serviços que envolvam o âmbito

de atuação delimitado neste Edital, para

seruir como ferramenta de suporte àrs ações

de comunicação realizadas junto aos

veículos de comunicação, no tocante à

divulgação e publicação destes temas,

atendendo ao disposto no artigo 37, Sl'da

Constituição Federal.

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e

seus subilens:

c) Apoio à Unidade de Comunicação na

produção, gerenciamento e disseminação

de

infbrmações voltadas à comunicação

externa e interna.

Preço por

hora

R$ 89.04

Preço por

hora

Valor total

mensal

por atividade

2

R$ 89.04

91,087.92

4 r:"
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R$

428,

\
\

R$.,
zs,sslk321 horas

t7tlY

R$ 89.04

1284 horas

d) Atendimento diário das solicitações dos

veículos de comunicação (tais como

jornais, revistas, TV, rádio e internet) no

âmbito de atuação delimitado neste Edital.

d.1. atendimento diário ajomalistas e

gerenciamento das informações solicitadas

pelos veículos de comunicação; triagem e

análise para posterior solução

da respectiva demanda com subsídios dos

órgãos estaduais que tenham competência

sobre os assuntos delimitados neste projeto;

Valor dos l5

meses

Valor total

mensal

por atividade

Preço por

hora

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação,

subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

.60

R$

5l I horas

c.2. produção de material (releases, avisos

de pauta, artigos, notas, entre outros) com

informações fundamentadas, além da

elaboração de estratégia e ações de

divulgação, com acompanhamento dos

registros na mídia.

R$ t/
u";'&o
i'

R$

45,5

512 horas

c.l. Alimentação diária do banco de dados

desenvolvido pela Unidade de

Comunicação, com infbrmações detalhadas

sobre os objetivos, recursos,

prazos e resultados dos programas, planos,

ações e serviços delimitados neste Edital;

d.2. apoio na seleção e qualificação de

porta-vozes e representantes (dentre os

servidores públicos estaduais) que irão

realizar as atividades de atendimento e

esclarecimento às solicitações dos veículos

de comunicação, tais como entrevistas ou

prestação de esclarecimentos sobre ações,

programas e serviços, utilizando sempre

critérios técnicos, tais como o tema em

pauta e seu enfoque estratégico, dentre

outros;

R$ ,r'

2s,syt64\

J,

/:

\\
\,

3

321 horas
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2920horas

Total do número de horas atividades

estimadas por

mês para atendimento superveniente a este

projeto básico.

R$ "j
4rsÑ

"7',\

321 horas

d.4. controle do levantamento de

informações sobre cada veículo de

comunicação, realizado por meio de

pesquisas e atividades corelatas, de acordo

com

modelo defìnido pela Coordenadoria de

Imprensa desta Unidade de Comunicação.

*$r,/
2s.2tt\4

321 horas

d.3. avaliação e planejamento estratégico

de eventuais contatos e reuniões diretos e

personalizados entre os veículos de

comunicação e as autoridades do Poder

Executivo Estadual definidos de comum

acordo com o gestor do contrato, indicado

pela Área de Comunicação da Unidade

Contratante, primeiramente, ou que, num

segundo momento, contribuam de forma

efetiva para o adequado cumprimento

desses serviços, sempre objetivando ma

adequada divulgação das ações, projetos e

serviços em epígrafe, respeitando-se as

obrigações legalmente instituídas de educar

e informar à população do Estado; .60

2crÞ\ 
,Z>\ I
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78 go
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EXECUCAO DOS SERVICOS

R5

50,000.00

R5

25,000.00

7 diârias, com 6

pernoites4 anuaislnternacionais

R5

I 02,000.00

RS

68,000.00

2 diárias, com 1

pernoite4 mensais
Nacionais todos os estados

R5

262,500.00

Rs

1 7,500.00

2 diárias, com 1

pernoite70 mensais

Estaduais, podendo ocorrer para

quatquer um dos

645 municípios de SP

Vator total dos 15

meses por

AtividadeValor mensal

Estimativa

Pernoites/Diárias

por profissionaIEstimativa

Modalidade dos deslocamentos

R5

900.00

R5

60.00

Rs

15.001lsto é Dinheiro

Rs

600.00

RS

40.00

R5

10.00'llsto é

R5

750.00

R5

50.00

R5

'10.001Epoca

QUANTIDADE DE

ASSINATURASREVISTAS

R5

2,700.00

RS

I 80.00R5 6.001Valor Econômico

R5

2,700.00

R5

180.00RS 6.001O Estado de São Paulo

R5

2,250.00

R5

150.00RS s.oo1Fotha de 5áo Paulo

Vator total dos

l5 meses por

AtividadeValor mensatValor unìtário

QUANTIDADE DE

ASSINATURASJORNAIS IMPRESSOS

5
-l,\

Ilt



RS

270.00

R5

r 8.00R5 0.60
,?t)'

1l¡¡¡ps :lr'rvu !r:-rlLt¡'i¡XlarcgiaO;:r¡rrr bTj

Rs ,.
270.00

R5

r 8.00R5 0.60"lDiário da Região (S.José do Rio Preto)

\
R5

270.00

RS

18.00R5 0.60'lh t r pjtþclxlia{¡lcorr . hri

RS

270.00

RS

I 8.00R5 0.601Diário da Regiåo {Osasco)

R5

270.00

Rs

18.00Rs 0.ó01htiÍrs'¿',irl'i.r.rv.jc¡rnalcilrzcil'o c¡rn hrl

RS

270.00

RS

18.00RS 0.601Cruzeiro do Sut (Sorocaba)

RS

270.00

R5

't8.00RS o.óo1h r tplsxrei<¡-racr<¡n¡-h¿

R5

770.00

R5

18.00RS 0.601Correio Popular (Campinas)

270.00

R5Rs

18.00RS 0.601

hfil:r'wrvr.r,aïrihrur:r c¡¡n.lrr,/r¡jtrmâ l-ds-l-r3i xarl¿l.särr¡ìs

re!

R5

270.00

Rs

18.00RS 0.601A Tribuna (Santos)

R5

270.Q0

R5

'18.00Rs 0.601hll,gs:l-w:¡:r:¡c:i¡h.dron-co p l-rihBi ¡"¡ rrF rcir'¡,'

R5

270.00

RS

18.00RS 0.601A Cidade (Ribeirão Preto)

R5

270.00

R5

18.00RS 0.601Valor Pro

R5

270.00

R5

18.00R5 0.60IBroadcast Agência Estado

R5

270.00

RS

18.00RS 0.601Globo.com

R5

270.00

R5

r 8.00RS 0.601DCt

QUANTIDADE DE

ASSINATURASVERSAO DIGITAL

R5

900.00

RS

60.00

Rs

1 5.001Exame

R5

600.00

R5

40.00

RS

10.001Veja

6\:.\
\ Äll



270.00

R5RS

18.00R5 0.601hf,{,ps:ili.vlvrtt".i¡;lltri. tr:nllti

R5

270.00

R5

r 8.00R5 0.601Jornal da Cidade (Bauru)

R5

270.00

Rs

1 8.00Rs 0.601htfp :r',,'tr.r¡',vv i¡nparcial r:lrn.hr,/

RS

270.00

R5

18.00R$ 0.601O lmparcial (Presidente Prudente)

270.00

R5Rs

18.00R5 0.601hltn l,irvrvty ov¡ l*,coln.hr¡

270.00

RSRs

18.00R5 0.601O Vale

R5

270.00

R5

18.00RS 0.601Comércio da Franca

R5

270.00

R5

r8.00RS 0.601hfll¡s:,',,g¡ize1¡rlet¡Lrhare r:om ltri'

R5

270.00

RS

18.00RS 0.601Gazeta de Taubaté

R5

270.00

Rs

18.00RS 0.601hlfpi' l/rvgr¡'. a ci rl ade*1. corn i :u'araqu ¡r'a I

R5

270.00

R5

18.00RS 0.601A Cidade (Araraquara)

Rs

270.00

R5

r 8.00RS 0.601httns: / /www. diariodesuzano.com. brl

RS

270.O0

R5

18.00Rs 0.601O Diário de Suzano

270.00

RsRS

't8.00RS 0.601hit ¡r: /Â.vr.rrv.¡xli¡rí<xle¡rosijutbd

Rs

270.00

R5

18.00RS 0.601O Diário de Mogi

R5

270.00

R5

18.00RS 0.601hrf0 :;7çr'ryje¡rna ldç¿:irAçiçnbq.çq.m, hr/

R5

270.00

RS

18.00RS 0.601Jornat de Piracicaba

R5

270.00

R5

18.00Rs 0.60'lhtrf iÂ¡,wu'ji.com hri

R5

270.00

RS

18.00Rs 0.601Jornat de Jundiaí

RS

270.00

R5

18.00Rs 0.601h tlls :,i1wrvçr, dgjlhç"çr¡ghll

R5

270.00

R5

1 8.00R5 0.601Diário do Grande ABC

\ 7
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RS

270.00

R5

r8.00Rs 0.60Ihttos: / /www. jr.jor.br I

RS

270.00

R5

't8.00R5 0.60,|Jornat da Região (Jundiaí)

RS

270.00

R5

18.00R5 0.601lf tp:/,''w',rrl-odi:¡rioonl in¿ ccnr.hr¡'

R5

270.00

R5

r8.00RS 0.601O Diário (Barretos)

Rs

270.00

RS

't8.00RS 0.601(https: / /wwwfacebook. com / odi ademari tia / )

R5

270.00

RS

18.00R5 0.601O Dia (Marítia)

R5

270.00

R5

r 8.00Rs 0.601

http: / /portat.tododia. uo[.

com. brlindex. php?id=/tocais/americana/index. ph

p

R5

270.00

R5

r 8.00RS 0.601Todo Dia (Americana)

I\ \
IG
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ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇOS

Concorrên cia n" 02 I 2020,

Processo SG-PRC-2019/01 I 86

A Comissão Julgadora da licitação

O licitante Só Soluções Comerciais Produções e Evento LTDA - ME,

CNPJ t1.768.719l0001- 93, registrada na ruCESP-SP n'3522807768-0 em l2l|2l20l3,

estabelecida na Rua Cenno Sbrighi, 378 no Bairro de Água Branca, na cidade de São

Paulo-SP, CEP:05036-010, 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$ (valor por extenso), jár

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.

São Paulo, 19 de Junho de2020

José Paula Muniz Dantas

\ iì
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ANEXO IV.2

PLANTLHA DE PREÇOS UN|TÁR|OS E TOTATS

It¡lt

ata¡l

Valor total

mensal

por atividade

,--...1 1

Preço por

hora

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

8,636.88

R$

97 horas

a.1.. elaboração de relatório diário da

execução dos objetivos de comunicação

propostos, com descrição do cumprimento

de demandas e ações no dia.

R$

129,553.20

R$

8,363.88

R$ 89.04

97 horas

a) Elaboração e desenvolvimento de plano

estratégico e operacional de comunicação a

fim de informar de forma ehcaz sobre as

ações, projetos e progr¿ìmas a que alude o

"2.1 " deste projeto. Este plano eshatégico e

operacional deve conter medidas de curto,

médio e longo prazo, com propostas de

execução que possibilitem o fornecimento

de informação adequada a todos os

veículos de comunicação, contemplando a

forma e conteúdo da produção de

informativos sejam eles press releases,

avisos de pauta, artigos. notas, cartas e

outros materiais necessários para sua

execução

Valor dos 15

meses

Valor total

mensal

por atividade

Preço por

hora

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e

seus subitens:

R$

t29,553.20

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e

scus subitens:

Valor dos l5

1

meses

^q



\R$

683,827.20

R$

45,588.48

'.>',5 I 2 horas

c.l. Alimentação diária do banco de dados

desenvolvido pela Unidade de

Comunicação, com informações detalhadas

sobre os objetivos, recursos,

R$

1,366,318.80

R$

9t,087.92

R$ 89.041023 horas

c) Apoio à Unidade de Comunicação na

produção, gerenciamento e disseminação

de

informações voltadas à comunicação

externa e interna.

Valor dos 15

meses

Valor total

mensal

por atividade

Preço por

hora

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e

seus subitens:

R$

428,727.60

R$

28,581.84

321 horas

b.2. apoio na elaboração de relatórios

específicos sobre temas relacionados a

ações,

projetos e serviços que envolvam o âmbito

de atuação delimitado neste Edital, para

servir como ferramenta de suporte às ações

de comunicação realizadas junto aos

veículos de comunicação, no tocante à

divulgação e publicação destes temas,

atendendo ao disposto no artigo 37, Sl" da

Constituição Federal.

260,442.00

R$R$

17,362.80

195 horas

b. 1. avaliação diári4por meio de leitura do

conteúdo das matérias jornalísticas

publicadas que abordam temas

concementes ao âmbito de afuação

elencado no "item 2.1." deste projeto, bem

como de ferramentas de comunicação

disponibilizadas que versem sobre tais

ações, programas e projetos, assim como

verificação dos resultados obtidos com a

aplicação do plano de comunicação

referido no item precedente.

R$

689,169.60

R$

4s,944.64

R$ 89.04

516 horas

b) Monitoramento di¡irio da projetos, ações

e programas na mídia veículos de

comunicação, assim considerados os

jornais, revistas, TV, rádio e intemet

\ 2 p



R$

428.727.60

R$

28,581.84321 horas

d.2. apoio na seleção e qualificação de

porta-vozes s representantes (dentre os

servidores públicos estaduais) que irão

realizw as atividades de atendimento e

esclarecimento às solicitações dos veículos

de comunicação, tais como entrevistas ou

plestação de esclarecimentos sobre ações,

programas € serviços, utilizando sempre

critérios técnicos, tais como o tema em

pauta e seu enfoque estratégico, dentre

outros;

R$

428,727.60

R$

28,581.84321 horas

d.1. atendimento diário ajomalistas e

gerenciamento das informações solicitadas

polos veículos de comunicação; triagem e

análise para posterior solução

da respectiva demanda com subsídios dos

órgâos estaduais que tenham competência

sobre os assuntos delimitados neste projeto;

t7t4910.4114327.36

R$ 89.04

1284 horas

d) Atendimento di¡írio das solicitações dos

veículos de comunicação (tais como

jornais, revistas, TV, rádio e internet) no

âmbito de atuação delimitado neste Edital.

Valor dos 15

meses

Valor total

mensal

por atividade

Preço por

hora

Número de

Horas atividade

estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação,

subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

R$

682,491.60

R$

4s,499.44

5 I I horas

c.2. produção de material (releases, avisos

de pauta, artigos, notas, entre outros) com

informações fundamentadaS, além da

elaboração de estratégia e ações de

divulgação, com acompanhamento dos

registros na mídia.

prazos e resultados dos programas, planos,

ações e serviços delimit¿dos neste Edital;

3 gt



R$

3,899,952.00

R$

259,996.80

2920 horas

Total do número de horas atividades

estimadas por

mês para atendimento superveniente a este

projeto brísico.

R$

428,727.60

R$

28,581.84321 horas

d.4. controle do levantamento de

informações sobre cada veículo de

comunicação, realizado por meio de

pesquisas e atividades correlatas, de acordo

com

modelo definido pela Coordenadolia de

Imprensa desta Unidade de Comunicação.

R$

428,727.60

R$

28,581.84321 horas

d.3. avaliação e planejamento estratégico

de eventuais contatos e reuniões diretos e

personalizados entre os veículos de

comunicação e as autoridades do Poder

Executivo Estadual definidos de comum

acordo com o gestor do contrato, indicado

pela Área de Comunicação da Unidade

Contratante, primeiramente, ou que, num

segundo momento, contribuam de forma

efetiva para o adequado cumprimento

desses serviços, sempre objetivando ma

adequada divulgação das ações, projetos e

serviços em epígrafe, respeitando-se as

obrigações legalmente instituídas de educar

e informar à população do Estado;

\ 4 ,)L
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ANEXO IV.3

DECLARAÇÃO DE ELABORAçÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, José de Paula Muniz Dantas, portador do RG no 5.501.235-8 e do CPF no

806.79I.028-68. representante legal do licitante So Soluções Comerciais Producoes e

Eventos - LTDA - ME, interessado em participar da Conconência n" 0212020, Processo no

SG-PRC-2019i01186, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do

Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira 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 decisão 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

potencial 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,

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 extensão desta

declaração € que detém plenos poderes e informações para firmá

-l\ n7,þ
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DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a

coibir fraudes, comrpção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n' 12.84612013 e ao Decreto

Estadual n' 60.10612014, tais como:

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

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a

prëßica dos atos ilícitos previstos em Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

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

caréúer competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar 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 administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem

em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instrurnentos contra[uais; ou
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pfess

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados

com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização 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.

São Paulo, 19 de junho de 2020
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Jose de Muniz Dantas

ç

\

9>


