


APPROACH
coMUNrcAçAo

coNcoRRÊNcn 04/2021

PROCURACÃO

Outorgante

Approach Gomunicação lntegrada Ltda, inscrita sob o CNPJ no 10.906.993/0001-19, com

sede na Rua Eduardo Guinle, 57 - parte - Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, neste

ato representada por sua representante legal, Germana Theophilo da Costa Moura, brasileira,

casada, jornalista, portadora da carteira de identidade RG no 08.180.750-5, expedida pelo

Detran RJ e inscrito no CPF/MF sob o no 016.805.967-30:

Outorgados

Ana Paula Franco Parolo Amabile, portadora do RG no 19.222.564-9, expedida pela
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o no 157.524.M8-47; ou

Luis Felipe Pereira, portador da OAB/SP 246.322 e inscrito no CPF/MF sob o no

256.092.338-60; ou

Affonso Prado Filho, portador da carteira de identidade no 61.833 expedida pelo CRC/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o no 702.322.107-72.

Obieto

Representar a outorgante na Conconência 0412021 para prestação de serviços de Assessoria
de lmprensa para atendimento às necessidades relacionadas ao campo funcional da
Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo.

Poderes

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas, assinar as respectivas
atas, assinar propostas e declarações, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, renunciar ao direito de recursos, renunciar a recurso interposto, formular ofertas,

negociar novos preços e condições, firmar termos de compromissos e assinar todos os atos

e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Rio de Janeiro, 22dejunho de2021.
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APPROACH
coMUNrcAçAo

Goncorrência 04/,2021

DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO INOCPENDENTE DE PROPOSTA E ATUNçÃO
coNFoRME Ao MARco LEGAL ANT¡coRnupçÃo

Eu, Germana Theophilo da Costa Moura, portiador (a) da carteira de identidade no

08.180.750-5, e inscrito (a) no CPF/MF sob o no 016.805.967-30, representante
legal da Approach Comunicaçäo Integrada Ltda, inscrita no CNpJ
sob o no 10.906.993/0001-19 doravante denominada Approach, interessada
em participar da Concorrência no 0412021, Processo SEGOV-PRC-
2021/00587, declaro, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 29g
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

Í) 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.
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Declaro, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma
a coiblr fraudes, conupção e prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal 12.&6t2013 e ao
Decreto Estadual 60.1 06/2014, 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, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

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 priblico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de quatquer 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 beneflcio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

pronogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação 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 fiscalizaçÉlo de órgäos, 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, 16 de julho de 2021

U.A
APPROACH COMUN¡CAçÃO INTEGRADA LTDA
CNPJ: 10.906.993/0001-19
Germana Theophilo da Costa Moura
CPF: 016.805.967-30
Representante Legal
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PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊ,NCIA N' O4I2O2I

PROCESSO n" SEGOV-PRC-202 1/00587

A Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante APPROACH COMIIIIIICAÇÃO INTEGRADA LTDA., localizada à Rua

Eduardo Guinle, 57'. parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RI, sob o CNPJ de número

10.906.993/0001-19, por intermédio do representante legal que esta subscneve, após ter

analisado minuciosamente todo o contet¡do 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 integrat responsabilidade pelo valor total de R$ 1.827.547,80 (hum

milhão, oitocentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), já

computado o BDI, nos termos da planilha e do cronognama fisico-financeiro anexos e que

constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é vrilida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 16 de julho de202l.

Ana Paul¡ Frenco Prrolo
Procr¡radora

APPROACH COM{JNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
CNPJ No 10.906.993/0001-19 ñ
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PLAMLIIA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

CONCORRÊNCIA N' O4l2021

PROCESSO n" SEGOV-PRC-2021/00587

1. QUADRO DE HORAS ATTVIDADES ESTIMADAS PARA CADA T'M DOS
frENs QrrE coMpÕEM o 0RTETO DESTA LTCTTAÇÃO
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al. elaboração de rela¡orio
diário da execução dos
obj etivos de comunicação
propostos, com descrição do
cumprimento de demandas e
ações no dia.

6t

al El¡boracão e
desenvolvimento de plano
estrytrffico e operacional de
comunic¡cão. a fim de
infomer de foma eficaz
sobre as acões e o¡ogr¡mas
que alude o obieto deste
proieto básico. Este plano
estretég¡co e op€ncional
deve conter medides de
curto. médio e longo prazo"
com propostas de execução
que oossibilitem o
fomecimento de informacão
adequada a todos os veículos
de comunicacão.
contemphndo a foma e
conteúdo da oroducão de
infomativos. seiem eles
Dress rele¡ses. avisos de
Dauta, artigos, notas. cartas e

outros materiais necessários
oara sua execucão.

Valor total mensal
por atividade

Preço
por hora

Número de horas
ativid¡de estimadas

por Môs

Atividades que comporão o
objeto dest¡ licitação,

subdividida em itens técnicos
e seus subitens:
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b.2. apoio na elaboração de
relatórios específicos sobre
temas relacionados a ações,
projetos e serviços que
envolvam o âmbito deatuação
delimit¿do no Edital, para
servir como ferramenta de
suporte as ações de
comunicação realizadas j r¡nto
aos veículos de comunicação,
no tocante à divulgação e
publicação destes temas,
atendendo ao disposto no
artigo 37, $1" da Constituição
Federal.

120

b.1. avaliação dirária, por meio
de leitura do conteúdo das
matérias jornalísticas
publicadas que abordam temas
concementes ao âmbito de
atuação elencado no no objeto
do projeto básico, bem como
de ferramentas de comrmicação
disponibilizadas que versem
sobre tais ações, programas e
projetos, assim como
verifi cação dos resultados
obtidos com a aplicação do
plano de comunicação, referido
no item precedente;

320

b) Monitoramento dÍário da
exposicão dos proietos. acões
e programas na mídia -
veículos de comunicação.
assim considerados os
iornais. revistas. TV. rddio e
internet

Valor total mensal
por atividade

Preço
por hora

Número de horas
etivid¡de estim¡des

pormôs

Atividades que comporåo o
objeto desta liciteção,

subdividÍda em itens tecnicos
e seus subitens:
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c.2. produção de ma¡erial
(releases, avisos de pauta"
artigos, notas, entre ouhos)
com informações
fimdamentadas, alémda
elaboração de estrafegia e
ações de divulgação, com
acompanhamento dos regisûos
namídia.

316

c.1. alimentação di¡iria do
banco de dados desenvolvido
pelaAssessoria de
Comrmicação daUnidade
Conüatantg com informações
detalhadas sobre os objetivos,
recursos, pr¿tzos e resultados
dos programas, planos, ações e
serviços delimitados neste

632

c) Aooio à Assesmrie de
Comunicacão d¡ Unidede
Contretante na oroducão.
gerenciamento e
dissem inacão de informacfes
voltadas à comunicecâo
extem¡ e inteme:

Valor tot¡l mensel
por atividade

Preço
por hora

Número de horas
etividade estimedes

porMês

Ativid¡des que comporåo o
objeto desta licitação,

subdMdida em itens técnicos
e seus subitens:
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d.l. atendimento diário a
jornalistas e gerenciamento das
informações solicitadas pelos
veículos de comunicação;
triagelr, e aniilise para posûerior
solução da respectiva demand¿
com subsídios dos órgãos
estaduais que tenham
competência sobre os assuntos
delimitados no Projeto B¿ásico.

d-2. apoio na seleção e
qualificação de porüa-vozes e
reprresentantes (dentre os
servidores públicos estaduais)
que irão realizat as atividades
de atendimento e
esclarecimento as solicitações
dos veículos de comrmica$o,
tais como entrevistas ou
prestação de esclarecimentos
sobre aÇões, programas e
serviços, utilizando sempre
criterios técnicos, tais como
p€rfl adequado, otemaem
pautae seuenfoque
eshategico, dentrre outros;

792

d) Atendimento diári¡r des
solicitacões dos veículos de
comunicação (tais como
iomais, revistas. TV. rádio e
internetì no âmbito de
¡tuacão delimitado neste
Edital.

Valor total mensal
por atividade

Preço
por hora

Número de hores
etividede estimadas

porMês

Atividades que comp)râo o
objeto desta licitação,

subdÍvidida em itens técnic.os
e seus subitens:
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R$
1.827.547,8027-075

ValorTotal (15 meses)

R$ 121.836"521.805

Tot¡l do númeno de horas
atividades estimadas por mês

pare atendimento
superveniente a este projeûo

básico (a+b-rcrd)

198

d.4. controle do levantamento
de informações sobre cada
veículo de comunicação,
realizado pormeio de
pesquisas e atividades
correlatag de acordo com
modelo definido pela
Coordenadoria de Imprensa da
Unidade Conûalante.

198

d.3. avaliação e planejamento
estratégico de eventuais
contatos e reuniões diretos e
personalizados entre os
veículos de comunicação e as
autoridades do Poder
Executivos Estâdual defi nidsg
de comum acordo com o gestor
do contrato, indicado pelaÁrea
de Comunicação da Unidade
C ontatante, primeiramente, ou
que, rurm segundo momentoo
contribuam de forma efetiva
para o adequado
desses serviços, sempre
objetivando uma adequada
divulgação das ações, projetos
e serviços em epígrafe,
respeitando-se as obrigações
legalmente insituídas de
educar e infonnar à população
do Estado;
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O volume estimado de horas alividades mensais paraprestação dos serviços tecnicos
especializados de assessoria de imprensa é de 1.805 (um mil, oitocentos e cinco) horas.

São Paulo, 16 de julho de202l.

Ane Peulr Fnnco Am¡bile
Procu¡adora

APPROACH COMUNICAçÃO INTEGRADA LTDA
CNPJ N" I 0.906.993/m0l -l 9
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