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PROPOSTA DE PREçOS
ANEXO II.I
coNcoRRÊrucre uno21
PROCESSO SEGOV - PRC -2020t03094

À Comissäo 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 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 criação, para o qual o desconto será de 100% (cem porcento).

b) percentual de honorários de 3% (três por cento), incidente sobre os preços de serviços especializados
prestados por fornecedores, referentes ao planejamento 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 fornecedores, referentes à produção e à execução técnica de peça e ou material cuja
distribuição não proporcione à licitante o desconto de agência concedido pelos veículos de divulgação, nos
termos do art. 1'1 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
comunicação 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 outros protegidos pelos direitos de autor
e conexos, em relação ao valor original da cessão desses direitos, na segunda reutilização de peças por
período igual ao inicialmente ajustado, será de no máximo de 40o/o (quarenta por cento) do valor
da cessão original;

b) aos detentores dos direitos patrimoniais sobre obras consagradas, incorporadas a peças, em relação ao
valor original da cessäo desses direitos, na segunda reutilização das peças por período igual ao inicialmente
ajustado, será no máximo de 40% (quarenta por cento) do valor da cessäo original.

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

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 17 de março de 2021

Carolina Nazaré Cardozo Zanqueta
Procuradora
Procuração Pública Livro: 0916-P Folha: 171 Protocolo:01047977 do 1o Tabelionato de Notas de Curitiba/pR
em anexo ao invólucro 4.
RG 25.945.544-1
cPF 299.389.228.21
Vivas Comunicaçäo LTDA
cNPJ 07 .017 .738/0001 -00

þ,-t frs
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREçO - ANEXO il.1

São Paulo, 17 de março de 2021

Caro Nazaré Cardozo Zanqueta
Procuradora
Procuração Pública Livro: 0916-P Folha: 171 Protocolo: 01047977 do 10 Tabelionato de Notas de
Curitiba/PR em anexo ao invólucro 4.
RG 25.945.544-1
cPF 299.389.228.21
Vivas Comunicação LTDA
cN PJ 07 .017 .7 3Bl0001 -00
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Livro: 09'16-P Folha: 1

Protocolo: 01047977"

FERNAN
RITIBA

DA COSTA

FERNAI.IDA CRANJA CAVALCANTE DA COSTA

TABELIA

iìu¡ Heitor Slockler deFraoç4 59

CiN Centro Civico'Cetrbo cluco
(41) 3153-5001

#
D.E

DÉ,SD81683

como OUTORGANTE: VIVAS COMUNICAçÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,

-i-nscrita no CNPJ/MF sob no 07.017.738/0001-00, corìl sede e foro à Rua Padre Anchieta,
no 214, bairro Mercês, nesta cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CFP 80430-060; com
seus atos constitutivos devidamente registrados sob NIRE'ño 41?0908275-9, em data de
1310812004, na Junta Comercial do Estado do Pãranâ, com administração social
referenciada na cláusula nona da 2o Alteraçäo de Contrato Social ê Contrato Soiial
Consolidado devidamente registrada sob no'20197914926, em data de 2311212019, ngt

Junta Comercial do Estado do Pp raná, e com Certidão Simplificada expedida pela Junta
Comercial do Estado do Paraná, na qual consta como último arquivamento a

alteração supramencionada, dos quais, uma fotocópia permanece arquivada
notas, sob folha 1031110 da pasta-arquiro 64 de Arquivo de Contratos Sociais e
045, do livro 073; neste ato representado por seu administrador:
OLIVEIRA VIVAS, brasileiro, casado, maior e capaz, publicitário, nascido aos 09/08/1965,
portador da cédula de identidade n" 49822219-SSPiPR, inscrito no CPF/MF sob n

073.270.438-37, com endereço eletrônico: betovivas@gmail.com, residente e domiciliado
na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 928 - apto 02, Batel, na c¡dade de Curitiba,
Para¡á, CEP: 80.730-201. O presente, foi re\onhecido pelos documentos apresentados,
do que dou fé. E, por este público instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e

constitui sua bastante Procuradora: CAROLINA NAZARE CARDOZO ZANQUETA,
brasileira,ìolteira, radialista, nascida aos 08/08/1983, portadora da cédula de identidade
no 25.945.544-1-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob no 299.389.228-21, residente e

domiciliada na Rua Chagu, ll,Vtlãfcíimo.", nà cidade de São Paulo, São Paulo, CEP:

03.357-020. DOS PODER.ES: a) Agindo individualmenté,.ou em conju
sócios da empresa outorgante, representa-la em concorrênci
tomadas de preços , convites e pregõeè, podendo assinar prop
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\
técnica, fazer e assinardeclarações, contratos, aditivôò, atas e outros documentos que se

faça necessário; b) Agindo individuatmente ou em conjùnto com um dos sócios da

empresa outorgante ou das filiais da ora Outorgada VIVAS COMUNICAçAO LTDA,
inscritas nos CNPJ/MF sob nos 07.017.73810003-72, 0I.017.738/0005-34 e

07.O17.738/0004-53; representa-las junto a fomento mercantil e secur¡tizadoras, junto a

quaisquer estabelecimentos bancários, inclusive BANCO ITAÚ S/4, CAIXA ECONOMICA
FEDERAL - qEF, BANCO SANTANDER S/A, BANCO BRADESCO S/A, BANCO SAFRA
S/4, SICOOB.S/4, BANCO SICREDI S/4, BANCO DO BRASIL S/4, dentre outros, em
qualquer de suas agências öu filiais, podendo abrir, movimentar e encerrar contas
correntes, poupança ou aplicações; efetuar depósitos e retiradas, receber e dar quitação;

requerer e retirar cartões e lalonários de cheques; cadastrar, alterar e desbloquear
senhås; assinar, aceitar e endgssar e descontar cheQues, retirar cheques depositados e
devolvidos; àutorizar passes, remessas, transferênciaade qualquer espiicie e valor (TED

e DOC), efetuar ê resgatar aplicações financeiras; requerer saldos e extratos; contratar
empréstimos e financiamentos, assinando os instrumentos necessáriôs, bem como notas

,tj

l

promissórias, dar as garantias exigidas para tal finalidade; emitir, endossar, aceitar
duplicatas; descontar, caucionar e entregár para cobrança bancária, duplicatas, letras de
câmbio e notas plomissórias, emitir boletos para cobrança; assinando.- os respectivos

, contratos, propostas e borderôs; assinar toda a correqqondência da empresa outorgante,
inclusive a dirigida aos bancos, dando instruções sobre títulos, autorizando abatimentos,
descontos, débitos automáticos, prorrogações-de vencimentos, protestos e o que_mais for

. - 
preciso; cobrar e receber quaisquer importâncias devidas à outorgante, por qualque__r título
ou origem, mesmo de repartições públicas em geral, passando os competentes recibos e

dando quitações, inclusive efetuar protestos de duplicatas,-notas promissórias, letras de
câmbio e outros títulos de crédito, assinar os respectivos recib)os e instrumentos, requerer,'
retirar títulos de estabelecimentos bancários aos qual5 ela haja endossado para cobrança,
assim como também de cartórios, assinar termos de entregas; comprar e vender
mercalôrias e equipamentos de seu ramo de negócios; ad¡nitir e demitir empregados,
fixando-lhes salários e atribuições, assinando as respectivas carteiraê de trabalho e
previdência social, cartas de 'âviso prévio e demais documentos; assinar guias de
autorização para movimentação de conta vinculada do Fundo de G€rantia por Tempo de
Serviço - FGTS-de'seus empregados; representá-las junto,Þ repartições públicas federais,
estaduais, municipais, autarquias, empresas de economia mista e-paraestatais, pessoas
físicas e jurídicäs, notadamente junto a Secretaria da Receita Ffderal do Brasil e suas

- seccionais, e PGFN, com poderes para rqquerer/solicitar, parceiamento previdenciário e
não previdenciário e reparcelamento de dívida ativa, situação fiscal, extratos, certidões,
REDARF e rescindir parcglamentos; Empresa Brasileira de C

: lnstituto Nacional de Seguridade Social - INSS, Ministério alho, Ju de r r,
Conciliação-e.Julgamento; e aí requerer, alegar e assinar
provas, prestar declarações, i

11
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indicar.--documentos, pagar impostos,
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DA COSTA

receber e expedir correspondências simples ou registradas, com ou sem valor declarado,
inclusive encomendas e colis posteaux;
do B¡asil e na Procurad oriarGeral da

firma acordos;

promover parcelaijnento junto à Receita Federal
Fazenda Nàõíonal; comparecer em audiênciag,
representa-las perante o Departamento Estadualconcordar, discordar e/ou

de Trânsito DETRAN, podendo livremente requerer, assinar, e declarar o. que for
necessários aos interesses da nte, inclusive vender e transferir veículos de, outorga

f:gante;propriedade da., empresa outo pagar taxas e requerer a Segunda Via de
Doeumento únic¡ de Transferência e de Autorização de Transferência de Veículos;
representa-las em concorrências públicas, licitações, tomadas de preços, convites e
pregões, podendo assinar proposta de preço," proposta técnica, fazer e ass¡nar
declaraçöes e documentos, efetuar e lèvantar cauçäo, requerer, alegar e assinar o que
convier, apresentar provas, prestar declaraçöes, juntar e retirar documentos, cumprir
exigências necessárias ao certame; constituir advogados com os poderes contidos na
cláusula "$d Judicia et Extra", para defendê-la, perante qualquer juízo, instâlcia ou
tribu\|, em to-da e qualquer ação em qqe a empresa figure como autora, ré, oponente ou
mandânte, propor ou contraditar qualqùer tipo de ação, receber citação inicial, prestar
primeiras e últimas declarações, confessa¡, reconhecer a procedQncia do pedido, transigiri
desistir, recorrer, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, firmar recibos, dar
quitação, aceitar ou não conciliação, promover e assinar acordod e termos de
compromisso; poden$o, ainda, requerer, alegar, recorrer e assinar tudo o que for preciso,
apresentar, juntar e desentranhar documentos que forem exigidos praticà( enfim, todos
os demais atos¡necessários ao_/ e integral cumprimento do
mandato. (SOB MINUTA A PRESENTE PODE
SUBSTABELECIDA cóm ou sem reserva de

,ii

ti
Lj

bom, fiBl, cabal
APRESENTADA).

outorgante declara que foi devidamente alertada-por mim sobre a responsabil
penal que aqui assumiu, por todos os documentos aprelsentados e po

PRAZO DE VALIDADEI ATÉ 1911112021.

I"TAßELIONATO NOTAS

iguais poderes, no todo_ou em
DAS DECLARAGÕES FINAIS -

iQade

r ttod

pa
1)

civil e
AS AS

as

declaraçöes prestadas. 2) A outorgante declara reafirmar ser verdadeira todas as
declaraçöes prestadas neste instrumento, o que orafaz sob as penas do artigo 299 do
Código Penal Brasileiro ("responsqþilidade por falsas declarações ou falsidade
ideológica"), bem como assume total responsabilidade pelg feito, isentando nos demais
este Serviço Notarial por qualquer responsabilidade presente ou futura.
TABELIA - l) Que na eventual recusa deste instrumento por qualquer repartição, órgão
ou entidade, dentro da esfera adminisirativa deste, fica a mandatário investido dos
poderes da cláusula Ad-judicia Et-Extra, para judicialmente fazê-lo aceitar. 2) Que
-outorgante foi esclarecida por mim sobre its normas legais e efeitos atine esta
procuração, em especial sobre .os artigos citados na presente
declarações prestqdas pelos presèntes dentro desta serventia e
forar.n feitas com a mais absoluta liberdade, não tendo em nenhum

¡91 R. Heitor Stockler de França, 59, City Centro Cfvico,

- Centro Civico, Curitiba-PR, CEP 80030-030
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, quatquer tipo de coação e/ou constrangimento. 4) Que os elementos declaratórios

coñstantes deste instrumento e fornecidos pela Parte, após a sua ass¡natura, são

ihalteráveis, e a retificação dos mesmos somente será efetuada med¡ante a

lavratura de ato de retificação apropriado, o qual deverá ser assinado por todas as

I partes integrantes deste instrumento. 5) Que a outorgante foi esclarecida por mim

sobre o contido no artigo 660 e 661 do Código Civil Brasileiro em vigor, no que se refere a

outorgar mandato em termos gerais, o qual confere apenas poderes de administração e

r não disposição de bens e direitos. Para se alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros

quaisquer atos que exorbitem da administração ordinárià, depende de procuração com

poderes especiais e expressos. Que Bara suprir os requisitos básicos da segurança

jurídica, asrprocurações que versarem sobre alienação de bens imóveis devem conter a

descriçäo cjo imóvel que será objeto de alienação, não sendo cabível a representação por

procuração genérica. 6) Que de acordo com o artigo 670 do Código Civil Brasiléiro em

vigor, os atos praticados pela mandatário que não tenha poderes suficientes descritos

expressamente neste instrumento, serão'ineficazes em relação àquele em cujo !9me
foram pratiqqdos, salvo se retificado este instrumento. 7) Que foi esclarecida poí mim

sobre o contido no artigo 682 do Código Civil_prasileiro em vigor, no que diz: "Cess¡-o

mandato: I - pela revogação ou pela renúncia; ll - pela morte ou interdição de uma
( das partes; lll - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os

poderes, ou mandatário para os exercer; lV - pelo término do prazo ou pela

conclusão do negócio.". DO íUNREJUS - Foi emifida nesta data a guia de

recolhimento 
'do 

FUNREJUS 25% (Fundo de Rgequipament/p do Judiciário) sob

número do documento: 14000000006300488-2, no'valor de $$ 18,56 (dezoito reais e

òinquenta e se¡s centav.gs), a qual será'recolhida até o dia útil subsequente a lavratura

deste ato, consoante Ofício Circular no'0212015lDA do Fundo de Reequipamento do
poder Judiciário -/FUNREJUS, quSl uma cópia.fica arquivada nestas notas, em pasta

própria. æListaCNlB>. Ato protocoiãdo sob número de ordem 0480212020 em data de

1gl11t2O2O. E, de como assim foi dito, do que dou fé, lavrei o presente instrumento, por

me ser pediho.que após lido e achado conforme, foi aceito, outorgado e assinado perante

mim, Hugo Rubens Pontoni, Escrevente, que a escrevi. E êu, Fernanda Granja

Cavalcante da Costa, Tabeliã, a subscrevi. Nada mais. Emolumentos: R$ 74,23 - VRC:

384,62 - Selo: R$ 1,60 - ISSQN: R$ 2,97 - FUNDEP: R$ 3,71. (a.a.) JOSE ALBERTO DE

OLIVEIRA VIVAS. Nada mais. Era o que se continha em referido ato. Está em tudo

conforme a seu próprio original. Trasladada por CERTI DAO. Eu

Escrevente Autorizado que conferi o Ato, subscrevo. O Referido é

I

l

l

i

I

I

fé.

Curitiba, 07 de janeiro de 2021. Emolumentos: R$-8,68 - VRC:

us: R$ 2,49 - ISS: R$ 0,39 - Buscas: R$ 1,30 - FADEP: R$
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ANEXO II.2
coNcoRRÊrucle 01t2o21
PROCESSO SEGOV - PRC - 2020t03094
DECLARAçÃO OE ELABORAçÃO ITOEPENDENTE DE PRoPoSTA E eTunçÃo coNFoRME Ao
MARco LEGAL ANTtcoRRu eçÃo

Eu, Carolina Nazare Cardoso Zanqueta, portador do RG no 25 945 544 I e do CPF no 2gg.31g.22ï-21,
representante legal do licitante Vivas Comunicação (CNPJ 07.017.738/0001-00), interessado em participar da
Concorrência 0112021, Processo SEGOV-PRC-2020103094, 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, discutido 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 e que detém
plenos poderes e informaçöes 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
atendimento à Lei Federal no 12.84612013 e ao Decreto Estadual no 60.10612014, tais como:

,em

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
a ele relacionada;

ll - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
ilícitos previstos em Lei;

S

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

lV - 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, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

vlvAscoMUNlcAçÃoLTDAlcNPJ07.or7J38/ooo1-00//cuRrilBA-pR:R.padreAnchieta,2L4/226-cEp:80.410-020 #4r3027.sgss
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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 adm in istrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogaçöes 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 dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.

Säo Paulo, 17 de março de 2021

áo1'-' 143'
Caro(na Nazaré Cardozo Zanqúeta
Procuradora
Procuração Pública Livro: 0916-P Folha: 171
em anexo ao invólucro 4.
RG 25.945.544-1
cPF 299.389.228.21
Vivas Comunicação LTDA
cN PJ 07 .017 .7 3Bl0001 -00

Protocolo: 01047977 do 1o Tabelionato de Notas de Curitiba/PR

vlvAs coMUNtcaçÃo LTDA I cNPJ 07.0r7.738/OOO1-00// CURTT|BA-pR: R. padre Anchieta ,2141226- CEp:80.410-020 #41.3027.s9ss
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TERMO DE ENCERRAMENTO DA PROPOSTA DE PREçO - ANEXO il.2

São Paulo, 17 de março de 2021

aê- 7
Ca N azaré Cardozo Zanqueta
Procuradora
Procuração Pública Livro: 0916-P Folha: 171 Protocolo:01047977 do 1o Tabelionato de Notas de
Curitiba/PR em anexo ao invólucro 4.
RG 25.945.544-1
cPF 299.389.228.21
Vivas Comunicaçäo LTDA
CNPJ 07 .017 .7 3Bl0001 -00

vlvAs coMUNlcAçÃo troA I CNPJ 07.oL7.738/oool-oo // cuRrÍBA-pR: R. padre Anchíera ,zL4/226 - cEp: 8o.41o-020 #41 3027.5955

SÃO peUlO-Sp: R. Surubim, 577 - conj.3l - CEp 04.571-050 #LL 442O.2OSO


