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PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVÊRNO DO ESTADO DE SÄO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNTDADE DE COMUNTCAçÃO

ATA DA REUNIÃO REALIZADA

DIA ø6 DE JULHO DE 2ø2L

NEGocrAçÃo oe PREços

: SEGOV- PRC-2ø2ø / ø3ø94

: Øt/2Ø21

: Unidade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de Senviços de Publicidade

Aos seis dias de julho de dois mil e vinte um, às quinze honas, nesta

cidade e municÍpio de São Paulo, capital do Estado de São paulo, no

Palácio dos Bandeinantes - Sala dos Jonnalistas, situado na Avenida

Monumbi, ¡e 4.5øø, neuniu-se a Comissão Julgadona da Licitação,

designada pelas Pontanias UNICOM ¡e ø2/2ø2I, de t]-.ø2.2ø2j- e ne

ø3/2ø21, de t6.ø3.2ø2L, do Senhon Secretánio Extnaondinánio de

Comunicação, publicadas nespectivamente no DOE de L3.ø2.2ø2I e

18.ø3.2ø2L, sob a Presidência de PAULO ANDRÉ AGUADO, e os membnos

NANCI APARECIDA ALEIXO, DUILIO MALFATTI ]ÚNIOR, HÉLIA FIGUEIREDO DE

ARAUJO e CARLOS ALBERTO BUZANO BALLADAS, este último na qualidade de

nepnesentante da sociedade civi1, nos tenmos do Decreto ne 36.226/92,

pana pnocessamento da CoNCORRÊNCIA Ne ø1/2ø2L, do tipo melhor técnica,

para a contnatação da prestação de senviços de publicidade.
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&
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE DE COI\4UNICAçÃO

fniciados os tnabalhos, a Comissão Julgadona da Licitação realizou o

cnedenciamento, confonme pnevisto no item tZ.L do edital. As empnesas

que se fizeram pnesentes fonam as seguintes:

0 pnesidente da Comissão Julgadona da Licitação iniciou a fase de

negociação de pneços, penguntando ao nepnesentante das referÍdas

empnesas se conheciam os tenmos da pnoposta de pneços da Iicitante

DPZ&T COMUNICAçöES S.4., classificada em 1e lugan, como panâmetno de

melhon polÍtica de pneços, e se aceitavam os seus tenmos, tendo todos

nespondido afinmativamente às suas indagações, momento em que

assinanam o TERMO DE ACEITAÇÃO que faz parte integnante desta Ata. Não

o pnesidente da Comissão Julgadona da
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EMPRESA LICITANTE REPRESENTANTE

! ADAG COMUNICAçÃO EIRELI
PatnÍcia Maria de Pínatininga
Figueiredo Maugen

2 BERG TOLEDO COMUNICAçÃO LTDA. Jonge t¡iilson Gonçalves Cintra

3 DPZ&T COMUNTCAçÕES S.A. Mancos Paulo da Sí1va Yamamuna

4 LEI^J, LARA/TBWA PUBLICIDADE

PROPAGANDA LTDA.
Genaldo Fernando Mosse

5 LUA PROPAGANDA LTDA. Mancos de Azevedo Bueno

6 NOVA SB COMUNICAçÃO S.A. Ana Paula Range1 Palanch

7 OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAçÃO

LTDA.
Luiz Augusto Teixeira Leite

8 VIVAS COMUNICAçÃO LTDA. losé Afonso de Lana

9 2515 PROPAGANDA LTDA. O1ímpia Guenra Xavien

havendo nada a negistnar

þ



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNTDADE DE COMUNTCAçÃO

Licitação informou aos pnesentes que a presente aceitação sená

publicada opontunamente no Diário Oficial do Estado. Nada mais havendo

a negistrar, o presidente da Comissão Julgadora da Licitação encennou

a neunião, da Iavnada a pnesente ata, que segue assinada.

ARE AL E IXO
RO

DUI LIO FATTI ]UNIOR LI FIGUE IRE ARAU]O
RO MEMB

ME REPRES

PELOS LICITANTES
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EMPRESA LICITANTE AS
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DO RE

t ADAG COMUNICAçÃO EIRELT
Patnícia Mania de Pinatininga
Figueinedo Maugen
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&
GOVERNO ÞO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO
UNTDADE DE COMUNTCAçÃO

2 BERG TOLEDo CoMUNICAçÃO LTDA.
Jonge hiilson Gonça1ves Cintra

3 DPZ&T COMUNICAçõES S.A.
Mancos Paulo da SÍlva Yamamura

4
LEW, LARA/TBI^IA PUBLICIDADE PROPAGANDA

LTDA.
Genaldo Fernando Mosse

5 LUA PROPAGANDA LTDA.
Mancos de Azevedo Bueno

6 NOVA SB COMUNICAçÃO S.A.
Ana Paula Rangel Palanch

/c¡,*/re.,úlæ*
7

OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAçÃO
LTDA.
Luiz Augusto Teixeina Leite ,/i¿ffi

8 VIVAS COMUNICAçÃO LTDA.
losé Afonso de Lana

9 251.5 PROPAGANDA LTDA.
O1Ímpia Guerna Xavien drr,t h^ <o""" V./ar^
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ANEXO II
MODELOS pARA O INVóLUCRO N2 4 - pROPOSTA DE pREçOS

ANEXO II.1
MODELO DE PROpOSTA DE pREçOS

coNcoRRÊNcrA No A7/2021
PROCESSO SEGOV- PRC -2020 / A3094

À Comissâo Julgadora da Licitação,

1) Declaramos que, na vigência do contrato, adotaremos os seguintes preços
para os aba descritos:

( cem por cento) em relação aos preços previstosa) desconto
na tabela
Paulo, a

Sind das Agências de Propaganda do Estado de São
ressarcimento dos custos internos dos serviços

executados pelo licitante, referentes a peças e ou material cuja
distribuição não lhe proporcione o desconto de agência concedido
pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei federal no
4.680/1965, com exceção do serviço de cria ção, para o qual o
desconto será de 100% (

b) percentual de honorários
por nto)

0 o/o zero por cento), incidente sobre
os preços de serviços prestados por fornecedores,
referentes ao planejamento
instrumentos de avaliação e
à execução do

c) percentual de
os preços de
referentes à p

contrato; ,\r

honorários de,0_þ( zero por cento), i

serviços espeç¡A1Bddos prestados por
roduçäo e à execução técnica de peça

de pesquisas e de outros
conhecimento pertinentes

ncidente sobre
fornecedores,

geração de

e ou material
cuja distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência
concedido pelos veículos de divulgação, nos termos do art. 11 da Lei
federal no 4.680/1965; , .\

d) percentual de honorários dp 0 o/o fizero por cento), incidente sobre os
preços de serviços espdçializaúos prestados por fornecedores,
referentes à criação e ao dèç.gnvolvimento de formas inovadoras de
comunicação publicitária destinadas a expandir os efeitos das
mensagens, em consonância com novas tecnologias,

Z) Declaramos gue os percentuais máximos a serem pagos pela Unidade
Contratante serão os que seguem:
a) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e

outros protegidos pelos direitos de autor e conexos, em relação ao

b)

Av Plesidente JUscelino Kubitschek, 1 909 * 22o andar - Torre Norte - V¡la Nova Conceição - Såo pauloi Sp - CEp 04543:907
-Tel:55 11 4935-6000
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valor da cessão or¡ginal.

3) Declaramos envidar esforços no sentido de obter as melhores condições
nas negociações comerciais junto a fornecedores de serviços
especializados e veículos, quando for o caso, transferindo à unidade
Contratante todas as vantagens obtidas.

4) Declaramos estar cientes e de acordo com as disposições alusivas a
direitos autorais estabelecidas no termo de contrato, que corresponde ao
Anexo IV do Edital em epígrafe.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Sâo Paulo, 16 de março de 2021

ëâqa.rilø'sirø¿w

ÞPZ&T COMUNTCAçOES LTDA

Eduardo Simon Pereira

ttiqor Silva

DPZ&T COMU NICAçöES LTDA

Higor José da Silva

Av Presiciente .iuscelino Kubitschek, 1 909 - 22o andar- Torre Norte - Vila Nova C Pat¡lo/SP - CEP 04543-907 ,^4,í'4
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Criado eñ:

Por:

Status:

2021-ú3-17

Þlögo Ðias (ddlas@publicisgroupe.net)

Assiñådo

CBJCHBCAABAAIFIXRzznv*0*SBgoGK-9JV8501$W49FRlÐ da transação:

,*rh,$ffiX# î1"1 - i:ru#P*SîA ffiffi ryreY{;*S "{ ::'x
{**x} {##tr}
Relatório de auditoria final 2021-03-17

Histórico de ''ANEXO ll.1 - PROPOSTA DE PREÇOS_T_ok (00
2) (002)"
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ANEXO II.2
DEcLARAçÃo pr ELABoRAçÃo rr.lorpENDENTE DE pRoposrA E

nrunçÃo coNFoRME
Ao MARco LEGAL ANTrcoRRunçÃo

Eu, EDUARDO SIMON PEREIR^A, portador do RG no 28.721.786-3 e do CpF

no 1B4.7OB.298-07 e HIGOR ¡OSÉ DA SILVA, portador do RG no

33.766.684-2 e do cPF no 32L.717.678-20 representantes tegats do licitante
DPZ&T coMUNIcAçörs LTDA, interessado em participar da concorrência no

AU2OZI, Processo SEGOV-PRC-2O2O/A3094, DECLARAM, 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 lnformada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potenclal ou de fato, no
presente procedimento I icitatório;

c) o licitante näo 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 pafte,
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, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado,
direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura ofìcial das
propostas; e

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

DECLARAM, ainda, que a pessoa jurldica 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 no 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual no 60,106/2014, tais como: ; ,L prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevidå a

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II. comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer morJo

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

Av Presidente Juscelìno Kubilschek. 1 909 - 22'andar - Toile Norte * Vila Nova Conceição - São paulo/Sp - C

- Tel : 55 '1 1 4035-6000
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III.

IV.
a)

b)

c)

d)
e)

f)

s)

V.

comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos
beneficiários dos atos pratícados;
no tocante a licitações e contratos:
frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público ;
afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento
de vantagem de qualquer tipo;
fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar
de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
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
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;

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.

Sâo Paulo, 16 de março de 2021

€duar4o Simon

DPZ&T COMUNTCAçõES LTDA

Eduardo Simon Pereira

t"tþo'r St*,w

DPZ&T COMUNTCAçõES LTDA

Higor José da Silva

Av Presidenle Juscelirìo Kubitschek 1 909 - 22o andar - Tone Norle - Vila Nova Conce¡çåo São Paulo/Sp -
- tel : 55 11 4935-6000
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PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OBJETO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA ÞE GOVERNO

UNTDADE DE COMUNTCAçÃO

: sEcov- PRC-2ø2ø / ø3ø94

3 øL/2ø2L

: Unidade de ComunÍcação

: Licitação pana Contnatação de Senviços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçÃO

DPZ&T COMUNICAçõES S.4., 1e ctassificada tecnicamente, por seu

nepnesentante legalmente constituído, Senhon Mancos PauIo da Silva

Yamamuna, DECLARA, pana todos os efeitos legais, que conhece e aceita

os tenmos e condições constantes de sua pnópnia PROPOSTA DE PREÇOS

(DPZ&T COMUNICAçÕES S.A.), classificada em l-e lugar na Conconnência ne

øt/2ø2L PnocessoSEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94, contnatação pana pnestação de

senviços de publicidade.

São Paulo, 6 de julho de 2Ø2L

J

L

Mancos aulo da Silva Yamamuna



PRoCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OBJETO

GOVERNO DO ESÍADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNtDADE DE COMUNTCAçÃO

: sEcov- PRC-2ø2ø / ø3ø94

| øt/2ø2L

: Unidade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de Senvíços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçAO

LEiÁI' LARA/TBIAJA PUBLICIDADE PROPAGANDA LTDA. , 2? classificada

tecnicamente, pon seu nepnesentante legalmente constituído, Senhor

Geraldo Fennando Mosse, DECLARA, pana todos os efeitos Iegais, que

conhece e aceita os tenmos e condições constantes da proposta de

PoLÍTrCA DE PREçOS da licitanteDpZ&T COMUNICAçÕES S.R.,

classificada em 1e lugan na Conconnência ¡e øU2ø2L PnocessoSEGOV-

PRC-2ø2ø/ø3ø94, contnatação para pnestação de serviços de publicidade.

São Paulo, 6 e julho de 2Ø2L.

2

Genaldo rnando Mosse



PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVERNO DO ESTADO DE 5ÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNtDADE DE COtVUNtCAçÃO

: sEcov-PRC-2ø2ø / ø3ø94

| øL/2ø2t

: Unidade de Comunicação

: Lícitação pana Contnatação de Senviços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçÃO

oGILVY & MATHER BRASIL COMUNICAçÃO LTDA., 3e classificada

tecnicamente, por seu nepnesentante legalmente constituído, Senhon

Luiz Augusto Teíxeina Leite, DECLARA, para todos os efeitos legais, que

conhece e aceita os tenmos e condições constantes da pnoposta de

POLÍTICA DE PREÇOS da licitante DPZ&T COMUNICAçÕES S.R., classificada

em 1e lugan na Conconnência ¡e øL/2ø2L Pnocesso SEGOV-PRC-

2ø2ø/ø3ø94, contratação pana pnestação de serviços de publicidade.

São Paulo, 6 de julho de 2Ø2L.

i;ffi^
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PRoCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNTDADE DE COMUNICAçÃO

: sEcov-PRC-2ø2ø / ø3ø94

3 øL/2ø2t

: Unidade de Comunicação

: Licitação pana Contratação de Senviços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçÃO

Z5!5 PROPAGANDA LTDA., 4? classificada

tecnicamente, pon seu nepnesentante legalmente constituído,

Senhona0límpia Guenna Xavien, DECLARA, pana todos os efeitos legais,

que conhece e aceita os tenmos e condições constantes da pnoposta de

PoLÍTICA DE PREçOS da licitante, DPZ&T COMUNICAçõES S.R., ctassificada

em ls lugan na Conconnência ¡e øL/2ø2L Pnocesso SEGOV-PRC-

2ø2ø/ø3ø94, contnatação pana pnestação de senviços de publicidade.

São Paulo, 6 de julho de 2Ø2L.

4

OlÍmpia Guerra Xavier



PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVERNO DO ESTADO DÊ SÃO PAULO
SECREÍARIA DE GOVERNO

UNtDADE DE COMUNTCAçÃO

: sEcov- PRC-2ø2ø / ø3ø94

| øt/2ø2t

: UnÍdade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de Serviços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçÃO

ADAG COMUNICAçÃO RITRLI, 5e classÍficada tecnicamente, pon seu

nepnesentante legalmente constituído, Senhora patnícia Mania de

Pinatininga Figueinedo Maugen, DECLARA, pana todos os efeitos legais,

que conhece e aceita os tenmos e condições constantes da pnoposta de

PoLÍTICA DE PREçoS da licitante, DPZ&T COMUNICAçõES S.R., classificada

em 1e lugan na Conconnência ¡e øt/2ø21 Processo SEGOV-PRC-

2ø2ø/ø3ø94, contnatação pana pnestação de senviços de publicidade.

São 6 e julho 2ø2L.eai1o,
l\
¿l
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Patnícia Mania dePinat inga igueinedo Maugen



PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADÊ DE COTVUNTCAçÃO

: SEGoV-PRC-2ø2ø / ø3ø94

z øt/2ø2t

: UnÍdade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de Senviços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçÃO

NOVA SB COMUNICAçÃO S.4., 6a classificada tecnicamente, pon seu

nepnesentante legalmente constituído, Senhora Ana PauIa Rangel

Palanch, DECLARA, para todos os efeitos legais, que conhece e aceita

os tenmos e condições constantes da pnoposta de POLÍTICA DE PREÇOS da

licitante, DPZ&T CoMUNICAÇÕES S.A classificada em le lugar na

ConconnêncÍa ¡e ø1/2ø2L Pnoces soSEGOV- PRC- 2ø2ø/ ø3ø94, contnatação

para pnestação de senviços de publicidade.

São Paulo, 6 de julho de 2Ø2L.

6

Ana Paula Rangel Palanch



PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OBJETO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAçÃO

: SEGoV-PRC-2ø2ø / ø3ø94

z ØI/2ø2t

: Unidade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de SenvÍços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçAO

LUA PROPAGANDA LTDA. , 7? classificada tecnicamente, pon seu

repnesentante legalmente constituído, Senhon Mancos de Azevedo Bueno,

DECLARA, pana todos os efeitos legais, que conhece e aceita os termos

e condições constantes da pnoposta de POLÍTICA DE PREçOS da licitante,

DPZ&T CoMUNTCAçõES S.A classificada em 1e lugar na Conconnência ¡e

øt/2ø2L PnocessoSEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94, contnatação pana pnestação de

senviços de publicidade.

São Paulo, 6 de julho de 2Ø2L.

t
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Marcos de Azevedo Bueno



PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNtDADE DE COtVUN|CAçÃO

: sEGOv-PRC-2ø2ø / ø3ø94

. øt/2ø2t

: Unidade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de Senviços de PublÍcÍdade

TERMO DE ACEITAçÃO

VIVAS COMUNICAçÃO lfOR. , !22 classificada tecnicamente, por seu

repnesentante legalmente constituído, Senhor José Afonso de Lana,

DECLARA, pana todos os efeitos legais, que conhece e aceita os tenmos

e condições constantes da pnoposta de POLÍTICA DE PREçOS da licitante,

DPZ&T CoMUNTCAçõES S.A classificada em le lugan na Conconnência ¡et

øLl2ø2L PnocessoSEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94, contnatação pana pnestação de

serviços de publicidade.

São Paulo, julho de T

8

Lana



PROCESSO

CONCORRÊNCIA

CONTRATANTE

OB]ETO

GOVERNO DO ËSTADO DE 5ÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNTDADE DE COMUNTCAçÃO

: SEGoV-PRC-2ø2ø / ø3ø94

| øt/2ø2t

: Unidade de Comunicação

: Licitação pana Contnatação de Senviços de Publicidade

TERMO DE ACEITAçÃO

BERG TOLEDO COMUNICAçAO LTDA. ¡ 15a classificada tecnicamente,

por seu nepresentante legalmente constituído, Senhon Jorge t¡iilson

Gonça1ves Cintna, DECLARA, pana todos os efeitos legais, que conhece e

aceita os termos e condições constantes da pnoposta de POLÍTICA DE

PREçOS da licitante, DPZ&T COMUNICAçOES S.4., classificada em ls lugan

na Conconnência ne ØL/2Ø21- - ProcessoSEGOV-PRC-2ø2ø/ø3ø94, contnatação

pana pnestação de senvÍços de publicidade.

São Paulo, 6 de julho de 2Ø2L.

ü
Jorge Wilson çalves Cintna
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