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coNcoRnÊruc¡n No o1noz1
PROCESSO SEGOV-PRC No 2020tO3094

À Comissão Julgadora da Licitação,

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

a) desconto de 90% (noventa por cento) em relação aos preços previstos na tabela do
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, a título de ressarcimento
dos custos internos dos serviços executados pelo Licit¡ante, referentes a peças e/ou material
cuja distribuição não lhe proporcione o desconto de agência e¡ncedido pelos veículos de
divufgação, nos termos do art. 11 da Lei Federal no4.680/1965, com exoeçäo do serviço de
criação, para o qual o desconto será de lÛOo/o (cem por cento);

b) percentualde honorários de 3% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referentes ao planeiamento e à execução de
pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento pertinentes
à execução do contrato;

c) percentual de honorários de 3% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fomecedores, referentes à produção e à execução técnica de
peça e/ou material cuja distribuição näo 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 de 3% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços
especializados prestados por fornecedores, referentes à criação e ao desenvolvimento de
formas inovadoras de comunicaçäo publicitária destinadas a expandir os efeitos das
mensagens, em consonância com novas tecnologias.

2) Declaramos que os percentuais máximos a serem pagos pela unidade Contratante serão
os que seguem:

a) aos detentores de direitos patrimoniais sobre trabalhos de arte e
protegidos pelos direitos de autor e conexos, em relação ao valor original da cessão
direitos, na segunda reutilizaçäo de peças por período igual ao inicialmente
de no máximo 40% (quarenta por cento) do valor da cessão original;

b) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras
incorporadas a peças, em relação ao valor original da cessäo desses direitos, na
reutilização das peças por periodo igualao inicialmente ajustado, será no máximo de 50%
(cinquenta por cento) do valor da cessão original.

3) Declaramos envidar esforços no sentido de obter as melhores condições nas
negociaçöes comerciais junto a fornecedores de serviços especializados e veículos,
quando for o caso, transferindo à unidade Gontratante todas as vantagens obtidas.
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4) Declaramos estar cientes e de acordo com as disposições alusivas a direitos autorais
estabelecidas no termo de contrato gue corresponde ao Anexo lV do Edital em epígrafe.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias

Säo Paulo, 18 de março de2021

AG CIA NACIONAL PROPAGANDA LTDA.
CNPJ: 61 .704.482/0001 -55
AUDREY BUGLIAN VAN MUNSTER
CPF no 246.442.768-39
RG no ',7.503.7æ4 SSP/SP
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DECTARAçÃO DE ELABORAçÃO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAçÃO
coNFoRME AO MARCO LEGAL ANTTCORRUPçÃO

Eu, Audrey Buglian Van Munster portadora do GPF no 246.42.76&39 e do RG no
17.503.7æ.{ SSP/SP, representante legal do licitante Agência Nacional de Propaganda
Ltda., interessado em participar da Conconência no O112021, Processo SEGOV-PRC no
2O2O|O3OçA. DECLARO, sob as penas da lei, especialmente o artlgo 299 do Código Penal
Brasileiro, guê;

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo näo
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido oom quaþuer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de f;ato, no presente proædimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não bi informada ou discutida com quaþuer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente proædimento licit¡atório;

c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inffuir na decisão de
qualquer outro licitante ou interessado, em potencialou de Íato, no presente procedimento
licitatório;

d) o conteúdo da proposta apresentrada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido æm quaþuer outro licitante ou interessado, em
potencialou de fato, no presente procedimento licit¡atório, antes da adiudicação 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 oficialdas propostas; e

f) o representrante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e detém plenos poderes e informa@s para firmá{a.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a
coibir fraudes, æmtpção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no 12.ü6f2013 e ao
Decreto Estadual no 60.106/2014, 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, paüocinar ou de qualquer modo
pråtica dos atos ilícitos previstos em lei;-

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou juridica para
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos

lV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou ftaudar, mediante aiuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
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b) impedir, perturbar ou ftauda¡ a realização de qualquer ato de prooedimento licitatório
público;

c) afastar ou procurtlr afastar licit¡ante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;

d) ftaudar licitaçäo pública ou contrato dela deconente;

e) criar, de modo fraudulento ou inegular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou oelebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo ftaudulento, de modificações ou
pronogaçÕes de contratos celebrados oom a administração pública, sem autoriza@o em
lei, no ato convocatório da licitaçäo pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
ou

g) manipular ou ftaudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos cetebrados com
a administraçäo pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalizaçäo de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuaçäo, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalizaçäo do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 18 de março de2O21

IONAL PROPAGANDA LTDA.
CNPJ: 61 .7 M.482/0001 -55
AUDREY BUGLIAN VAN MUNSTER
GPF no 246.442.768-39
RG no 17.5O3.7U4 SSP/SP
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TERìIO DE ENCERRAi'IENTO

A AGÊNCn NACIONAL DE PROPAGANDA LTDA., pessoa jurídica de direito privado,

com sua malriz inscrita no GNPJ sob o no 61 .7M.48210001-55 e sediada na Rua México,

no '11, sala 401, Centro/RJ, CEP 20031-903, e filial inscrita no CNPJ sob o no

61.704.482/0004-06, oom endereço no SHS Quadra 6, conjunto A, bloco A, s/no, sala 60g,

Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70316-102, por intermédio da sua representante SÉ Audrey

Buglian Van Munster, portadora do GPF no 246.442.768-39 e do RG no 17.503.7U4,

DECLARA que este caderno PROPOSTA DE PREçOS parte integrante do

INVÓLUCRO No 4, da CONCORRÊNCA no 01t2020 do Governo do Estado de são pauto

contém 6 (seis) páginas, incluindo esta.

São Paulo, 18 de março de2O21

PROPAGANDA LTDA.
CNPJ: 61 .7 04.482/0001 -55
AUDREY BUGLIAN VAN MUNSTER
CPF no 246.442.768-39
RG no 17.503.76/,4 SSP/SP
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Dr. José Morio pinheiro pinlo . Tobeliao
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corlorìo@24oficio.com.br
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LIVRO:7915

TRASLA DO

;l\
li,, ATO:074 FLS:193/194

PROCURAçAO, bastante na forma abaixo;

S A I B A M quantos esta virem que no ano de dois rnil e VINTE E UM, aos eUtNZE dias domês de MARç., nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do mesmo nome, em o cartório do240 
'ficio 

de Notas, à Av. Arr¡irante Barroso, no .1 3g _ roja c e perante mim, uBrRACysoDRÉ DA SÍLVA FTLHO, ïaberiåo substituto, matricura no g4rg2l.,compareceu 
comoOUTORGANTE, AGÊNCIA NACIONAL ÞE PROPAGANDA LTDA, COM CNPJ NO61'704.48210001-55(matriz)- 

Nire 33.2.0964975-2, CNpJ no 61,704,482/O.O3_17(firiar RJ)_Nire 33'g 0103S76-5, com sede e firiar à rua México, no 11 - sara 401 _ centro, nestacidade, e cNpJ no 61.704.4g210004-06- Nire no 53.9.003.665g_5, firiar rocarizada à sHsquadra 6, conjunto A, bloco A, sala 60g, s/no _ Complexo Brasil 21 _ Asa Sul* Brasilia * DF- cEp n" 70'3'16-102, com contrato sociar consoridado aos 02.0g.2018, registrado na Juntacomercial deste Estado - Jucerja, e 224 Alteraçåo e consoridaçäo contratuar da sociedadeEmpresária Ltda, devidamente reg¡strada sob o n" 000033g 4132 em10,10.2018, quais umacópia encontra-se aqui arquivada, que tem como sócios, continentar propaganda 
eParticipaç.es ErRELr, cNpJ no 16.557.g62/000.1_50, e, Empresa Brasireira de propaganda

LTDA, cNpJ no 1g.443.05g/0001-75, neste ato representada por seu ADMTNT'TRADOR,PAULO DE TARSO LOBAO MORArs, brasireiro, separado judiciarmente, pubricitárioportador da carteira de identidade no g.666.67g-2, 
expedida pera ssp,sp, inscrito no cpFsob o no 017'027 318-04' residente e domiciriado na rua cupertino Duråo, no 118 apto 302 *Leblon - Rio de Janeiro, ora de passagem por esta Cidade; a presente, por mim, identificada
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637012012) + R$13,27(5% tSS) + R$31,47(ao 6"distribuidor). ASSIM o disse, do que dou fée me pediu êste ¡nstrumento que lhes sendo lido em voz alta e clara, aceita e assinâdispensando a presença de testemunhas, Assim o disse, do que dou fé, e me pediram esteinstrumento que lhes li em voz alta, aceita e assina, dispensando as testemunhas. Eu,UBIRACY SODRÉ DA SILVA FILHO, TAbCI|åO S ubstituto, matrfcula nog$tg21\, lavrei, li eencerro o presente ato colhendo a assinatura (Ass) AGÊNCIA NACIONAL DEPROPAGANDA LTDA, por seu ADMIN|STRADOR, PAULO DE TAR MORAISEXTRAf DA HOJE. ATO SUBSCRITO E ENCERRADO POR MIM
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