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t DE FRESSE

PROPOSTA DE PREÇOS

coNcoRRÊxcr¿, o4t2o2o

PROCESSO SG-PRC.aO2O I 02927

A Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante Attachée de Presse Comunicação Ltda, situada à Praça Santo Agostinho, 70 - 10.

andar - 01533-070 - São Paulo - SP, CNPJ 46.365.46610001-91, 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$ 5.011.238,70 (cinco milhões, onze mil, duzentos e trinta e oito reais e

setenta centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físicofinanceiro

anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo,9 de fevereiro de202I
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DE PRESSE

PLANTLT,TA Dti pRtiÇos tjNr:t.ÁRros E I.OI.AIS

tividades de coordenação e
ane.jamento de

icação dos órgãos setoriais do SICOM, por
io de diagnóstico das
vidades e objetivos dos programas, ações e

em andamento na
Pública, que inclui as principais

Ativid¿dcs que comllorño o ob,ieto dcsta
licitaçikl subdivitlid:r cm ifcns técnicos c srìrrs

subite ns:

à Unidade de Comunicação, nas

Número de
horas

atividade
estimas
por mês

assessona no

/tthd¡ée de Pr¡s¡e Conr¡nkado l.üa.
Prap SantoAgostjnho,70 lff andar
CEP 01533{70 - Faraíso,5ão huto - Sp
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Preço por
hora
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crl ¡:

c\l::
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Valor total
mensal por
atividade

e

ficações, como segue

¿ì.1. clescnvolr¡it¡tcnto dc plano
cstratigico clc cornurricaçào. a llll clc inlonnar
cle for¡na cficaz sobrc as açÕcs c pto!¡îalìuts
da Adlninistmçiìo Púrblica. cnglobnndo todos os
órgi'ros do SICOM - SIST[M,,\ Dl
coh4rjNrcA(tAo DO ESTADO Dr SÀO
PAULO. Estc plano dcve conlcr nlcdtdas cic

curto, nrcdio c longo prazo. conl propostas dc
cxccuçiio quc possibiliteur o f'omeciuteltto
dc infonnaçâo ;rclcquada a loclos os
vcículos dc conlunic¿ìçào. coltcnrplarrclo a fonlrn
c coutcirclo da procluçiìo clc iuftinnltivos.
sc.jant clcs ¡tress releu;e,;, aviscls clc
paut¿t, artigos, trotas, cuftiìs c oulros
nralcriais nccessários p¿ìra sì.la cxccuçtìo:
a.l. tì'toltitorarncnto diário ih cxposiÇão
d¿t Adnrinistraçiìo Pfrblica Estadual na
rnídil (ve{culos cle cornunicirçiìo. assinl
considcr¿tdos os.iornâis. rcvist¡s, 'l'V.

rádio c ilrcrncr).
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b.4. edição clas transcrições dos discur.sos e
apresentações verbais da autoridacle replesentante
do Poder Executivo e t1a aLltor.idade representante
desta Unidacle de Comunicação. benl corno análise
dos discl-rlsos e apresentações verbais das
clernais autolidadesrepresentantes clo SICOM.

VI
v?¡-

b.3. levantarlrento de infbrrnaçôes, junto aos ór.gãos
setoriais do SICOM. para a pr.odução clos
relatórios cliários e rnensais dos resultados de
clivulgação das ações" pl'ogramas e serviços
da Achninistração Pública:

+!.

t?

ôl(9
r-

tr.1 . alirnenfação cliária do
desenvolviilo pela Un idade de
Cornun icação, cotn
detalhadas sobre

l.ecur.sos, ptaz0s
programas, planos,
Administlação Pública
de informações deve
setoriais do SICOM;

os objetivos.
e resultados clos

ações e selviços da
consiclerando que a coleta
ser feita junto aos ór.gãos

b.2. apoio na pr.odução e clivulgação cle

materiais de corrrunicação dos órgãos
setoriais clo SICOM, cot't.ì

acompanlrarnento dos registros clas

banco de clados .iá

infonnações

gst
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b) Apo¡o à Unidade de Comunicação na
e gerenctamento de inlbrmacões

seguintes 

- 
atrim¡õe¡

- -

oclu

CS

-

pectilcaçoes:
AS

voltadas

Idos doS
e internaun

prnriução

Valor total
mensal por

atividade

Preço por
hora

Núnrero de

homs atividade
estimadas por

mês

Atividades que comporão o objeto desta
licitação, subdividida e¡rr itens técnicos e seus

su bitens:
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vcículos dc comunicacño (tnis como
.irlrnais. revistas. TV. rárlio c inlcrnrrt).
órgåor sctoriais do SlCOIrl c-om ss

rtribui(ôcs c crDecilicaçõcs:

c. l. lrtcndinlclrto di:i¡'ro lr jorrr:rllstlrs c
gclcuciautcnto rlas inf'omraçôcssoliciradaspclos

vcículcs dc conrunicnçio, irilgcnr c i¡nílisc piurì postcuor
cncr¡uinhaniento ito órgiìo sctorill da SICOM
rcsDorts/tt,cl:

c.l. apoio ii llnidaclc clc Conruuicaçãr:.
qurtlid*ic dc órg¡io ccnrnl do Sl('Ol\,t^ nit sc

c i¡ualilìcrçtìo elc portl-\'o/cs c rcprcrjctìti¡ltcs
Adrtrirristrlrçiio PriLllica Lstldultl. quc inio rcl.tjizlrr
¡tividadcs tic atcntliutcrrto c csclarccil¡tclllo ;'r

solicitaçòcs dos vciculos dc connrrricuçiio, tlìls
cnllcvisl¡s ()u prcstaçiio dccscltu'eçi¡ttentos
itçocs. progriultils c scn,iços, utiliziuldo
elltÚIios lÓcrtrcos. o lclltil ctI ]lilul¿t c sc|l ctrf'oqrr
cstr¡¡tégìco;

c)

.?

Dara 0$

scquintcs
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t
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Val¡lr tr¡t¡tl
rncnsal ¡ror
¡ltiïitlade

llrcço
¡lrlr hora

Núr¡rcnr ¡lc
horus ¡tivitlatle
ertinlarlls por'

môtt

Åtivid¡rtlcs quc cotnlt(lt'ã* o oh.jrto rtcrta
licitnçño. sullrlir.idirl¡¡ cm itels tócnicos c scus
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corìli¡los c l'cllliÒcs di¡'ctos c ¡rcrsorralizldtrs c¡r

os Yciculos dc conrunrclrçli{) c os rcpresentiltìtcs
SICONI. se rrrprc ob.ietivar¡tlo unt¡l

rlivrrllluçlio tlirs uç(rcs. pro.lctoj r'

Adttrirristritçiìo Pirblicu. rcspcitar:do-sc iì¡ ebri
lcgalrttcntc lnstituidlts dc eduurr e nllirnil:lr
populaclio tlo listirclo:

c.4. ðpofo nð elaboração de relatõrios
especificos sobre temas relacionados a
ãçðes, projêtos e servfços da
Adni.nistração Pública Estadual, para
servir eomo ferramenta de suporte às
açðes de comunicação nealizadas pela
Unidade de Comunicação, junto aos
veículos de comunj,cðção, no tocante å
divulgaçåo e publicação destes temås,
atêndendo ao disposto no ânt. 37, gl-e da
Constituição Federðlj

Amarnee
ðe pr.esse

AtbóéBdr Pnso Cornunkado LHa.
Praça SantoAgostinhq 70, 1ff andar
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c.-5 conlrole do lcr'antiurcilto dc infcnuçrics
sobrc caela vcículo dc corrrunicaç:ìo. rcalizado por rncio dc
pcsquisas c atividadcs corrclaras. dc
acordo conl nodclo a scr l'oruccido pcla
U niclldc clc Corrnrrricirçuo.

'Iot¿rl tlo nílnlcl'{r dc hor'¡rs ¡rtir.idndes cstinrldas ¡rot.

nrôs (n+b+c),

\'¡tlor'l'ot:rl (15 nrescs)

NË PRESSE

(a+b+s¡

R$ 334,082.58

13l.ft20h ¡g 5.011.238,70

e¡
ta;

+oeèæ.l l-'
goc

São Paulo,9 de fevereiro de202l
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t DE PRËSSE

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇAO DE PREÇOS

I - DESPESAS COM PESSOAL

rr - ENCARGOS/ OBRTGAÇOES

III - INSUMOS

-9X

k
\

Attachée
äe preåse

DBAtÞú& do Pr¡sse Corn¡nlc¡do tüa.
Praça SantoAgostinhq 70 1ff andar

CEP 01533{70 - Faraíso, São kulo - SP ?

334.082,58100"/o

t0t.649,7130,43DEMAIS COMPONENTESV
33.447.7810,01TRIBUTOSIV

1.230,000.37INSUMOSIII
24.719.377,40ENCARGOS/OBRIGAÇÕBS SOCIAISII

173.035,7251,79DESPESAS COM PESSOALI
VALOR TOTAL (R$)%DESCRIÇÃOITEM

173.035,72TOTAL
ADICIONAIS2

173.03s.7219,698.788DESPESAS COM PESSOAL1

VALOR
TOTAL

VALOR
DA HORA

QTDE.
HORASCATEGORIA PROFISSIONALITEM

24.719,37TOTAL
1.647.96FGTSIV
6.591,83INSSIil
8.239,79FERIASil
8.239,7913" SALÁRIOI

VALOR (R$)DESCRIÇÅOITEM

1.230,00TOTAL

MATERIAL
PERMANENTEII

1.230,0012,30100
MATERIAL DE
CONSUMOI

VALOR
TOTAL MENSAL

(R$)

VALOR
UNITÁRTO

ß$)QUANTIDADEDESCRIÇAOITEM

torltLr 11,cJ(,r0 int.lqrdd.ì
09/02/2021
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IV _ TRIBUTOS

V- DEMAIS COMPONENTES

VALIDADE DESTA PROPOSTA E DE 60 DIAS
AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO.

DE PRESSE

, PODENDO SER RENO

São Paulo,9 de fevereiro de202l

AtÞúés d6 Prussa Conu¡nkado Lüa.
Prap Santofuostinho,70 1ff andar

CER 01533-070 - Farain, 5ão Faulo - SP

ù0åü,tachée
de presse 8

33.447,79TOTAL
13.496,78I.R.V
5.191,07COFINSIV
1.124,73PISIil
4.983,42CSLLII
8.651,78ISSI

VALOR TOTAL MENSAL (R$)DESCRICAOITEM

101.649,71TOTAL
34.807,14LUCROIII.VI
19.980"00ASSINATURASilI.V
3.710,00CELULARESIII.IV
14.112,54VIAGENSIII.III
3.612,00VALE-TRANSPORTEIII.II
10.920,00VALE-REFEIÇAOilI.I

OUTROSilI
6.056,25DESPESAS OPERACIONAISII
8.651,79DESPESAS ADMINISTRATIVASI

VALOR TOTAL MENSAL (R$)DESCRIÇÃOITEM

{Õrììt, nrt.¡ ( ir0 ¡ fr I et¡ rd d,r

\,/
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t DE PRESSE

DECLARAçÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Doan Rodrigues Bregantino, poftador do RG n".384.551-4 e do CpF no 226.270.36g-07,
representante legal do licitante Attachée de Presse Comunicação Ltda., interessado em
pafticipar da Concorrência no 0412020, PROCESSO SG-PRC -Z02Ol0ZgZ7, DECLARO, sob
as penas da Lei, especialmente o aftigo 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 pafte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante
da abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que 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 n' 12.8461 2Ol3 e ao Decreto Estadual
no 60. 1061 20 | 4,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
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
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DE PRESSE 0't-91

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 caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, pefturbar 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 autorização em lei, no
ato convocatório da licitação 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 fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

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

São Paulo, 9 de fevereiro de 2O2l
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