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ENVELOPE N'2 - PROPOSTA DE PREÇOS

Razão social: C A DA SILVA COMUNICAÇÃO

CORPORATIVA

Endereço: Av. Moema 728, Conj. 21 - Moemao SP

CEP:04077-023

CNPJ: 34.182.448/0001 -95

Inscrição Estadual: Isenta

PROCESSO SEGOV-PRC.2O2 1/0058 1

CONCORRÊNCIA N' O2I2O2I

Trh - rnta,lma¡rm c ropuhçåo

CAda Silv¡ Oomunk¡cåo Corporhhn - CNPJ 34.182448/0001-95

Av. Moema,728, Conj.21

CER 04077{23 - MoenB, Såo Paulo - 5P
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PROCESSO SEGOV.PRC-2021/0058 1

À Comissão Julgadora da Licitação,

A licitante C A da Silva Comunicação Corporativa, Av. Moema, 728, Conj'

21, CNPJ 34.182.448/0001-95, 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$ 2.980,3 55,49 (dois milhões novecentos e oitenta mil trezentos cinquenta e cinco reais e

quarenta e nove centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma físico=

financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias

.h{ -Liù l-r'Èt

São Paulo, 2 de 1

CAda
1-95

Carlos Alberto da Silva

CPF: 007.545518-81

RlG:3.729.993-7

Trio - marca, lmapm e rePutaçåo

CAd¡ Sllv¡ f¡munícaclo Cuportativa' CNPJ 34.182.448/0001-?5

Av. Moema,72B, Conj.21

CEP:Q¿,077-023 - Moenra, Sâo Paulo'SP

L

- 3.1. '0001-95

34.r82
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DO PREçO DA PROPOSTA E

DEMoNScrruçÅo MENSAL DE cusros E IMPosros

,DA TLVACOMLINICAC, l-95
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a. l. elaboração de relatório diiírio da execução

dos objetivos de cornunicação propostos, com

descrição do cumprimento de demandas e

ações no dia.

-ä

e oneracional de comunicacão. a fim de informar de

forma elic¡z sobre as ações e nrogramas no âmbito

de atuacão referido no "item 2.1" deste oroieto.

Bste nlano estratégico e operacional deve conter

medidas de curto. métlio e longo orazo. com

proDostas

de execucão que oossibilitcm o fornecimento de

informacão adequada a todos os veículos

de comunicacão. contemnlando a forma e conteúdo

da producão de informativos. sejam eles nress

releases. avisos de nauta. artisos. notas. cartas e

outros materiais necessários oara sua execução.

âì tr'.|âhôrrcño e ¡lesenvolvimento (le nlâno estratésico

Valor total mensal por
atividadePreço por hora

Número de Horas

atividade estimadas
por Mês

Atividades que comporão o objeto desta licitação,

subdividida em itcns técnicos c seus subitens:

Trio - mana, lnuçm e reputaçåo

CAda Silm Comunic¿çåo Corporhtiva' CNpJ 34.182.448/0001-?5

Av. Moema,728, Conj.21

CEP:04077{23 - Moenu, 5åo Paulo - 5P
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b.2. apoio na elaboração de relatórios específicos sobre

tenras relacionados a ações, projetos e serviços que

envolvam o âmbito de atuação delimitado neste Edital,

para servir coltro ferranlenta de suporte as ações de

comurricação realizadas junto aos veículos de

comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes

temas, atendendo ao disposto no artigo 37, $ l" da

Constituição Federal.

Êl

ô¡l

b. L avaliacão diária- oor meio de leitura do conteúdo das

matérias jornalísticas Þublicadas que abordam temas

concernentes ao ârnbito de atuação elencado no "item

2. 1." deste projeto. bem como de ferramentas de

comunicacão disponibilizadas oue verseln sobre tais

acões. programas e Drojetos. assim como verificação dos

resultados obtidos com a aolicacão do olano de

comunicação. referido no itern orecedente:

âl -rfl:lÊl ól!l lal

b) Monitoramento tliário da exoosicão dos nroietos.

acõßs e proqrâmas no âmbito de atuâcão elencado no

"item 2-1" deste nroieto. na mídia - veículos de

comunicacão. assim considerados os iornais. revistas.

TV. rádio e internet - contemDlando ainda:

Valor total mensal por

atividade
Prcço por hora

Nirmero de Horas

atividade cstimadas
por lllês

Àtivitlatìes que comporão o objcto desta licitação'

subdivitlida em itens técnicos e seus subitens:

\on
a-Í
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c.2. produção de material (releases, avisos de patlta,

artigos, notas, enlre outros) com informações

fundamentadas, alérn da elaboração de estratégia e ações

de divulgação, com aconlpanlratllento dos registros na

rnídia.

Þr
d
¡n

l. alimentação diaria do banco de dados des envolvido

pela SUBSECOM, com informações detalhadas sobre os

objetivos, recursos, prazos e resultados dos progranras,

planos, ações e serviços delilnitados neste Edital;

ô¡!

I ra)

c) Anoio ao Desenvolve SP na oroducão.

de atuacão esnecificado no "item 2.1" supra.

incluindo ailtda as sesuhtes atribuicões e

esneciÍicacões:

Valor total mensal Por
atividadePreço por horâ

Número de Horas

atividade estimadas

por Môs

Ativirìatlcs quc comporão o objeto desta licitação'

subtlivitìitìa em itens técnicos e seus subitens:

Tdo - m¡rca, inugBm e reputâçåo

CAda Slha Comunicaçåo Cuportativa' CNPj 34.182.448/0001-95

Av. Moema,728, Conj.21

CEP:04077-023 - Moerlì4,5ã0 Paulo - 5P
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controle do levantanento de informações s

veículo de comunicação, realizado por meio de pesquisas

e atividades correlatas, de acordo coln modelo definido

gestor do contrato de Imprensa do Desenvolve SP

obre cada

slol
nt

contatos e reuniões diretos e personalizados entre os

veículos de comunicação e as autoridades do Poder

Estadual definidos de comum acordo conl o

gestor do conllato, illdicado pelo Desenvolve SP,

primeirarnente, ou que, nunl segundo molnento,

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

instituídas de educar e iltformar à população do Estado;

estratégico de evetrtuaisd.3. avaliação e Planejamento

olól.al

d.2. apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e

representantes que irão realizar as atividades de

atendinìento e esclarecimento as solicitações dos veículos

comunicação, tais como enlrevistas ou prestação de

clarecimentos sobre ações, programas e serviços,

utilizando sempre critérios técllicos, tais como perfil

adequado, o telna em pat¡ta e seu enfoque estratégico,

outfos

!t
olól.il

l. atendimento diario a jomalistas e gerelìcianlento

informações solicitadas pelos veículos de comunicação;

triagern e análise para posterior solução da respectiva

demanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenham

competência sobre os assuntos delirnitados neste projeto;

das

sl
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comunicacão ltais como iornais. revistas. TV. rádio e

Edital. com as sesuintes atribuicões e especificacões:

îlEl
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Ativirìatles que comporão o objeto desta licitação'

subrlivitlida em itcns técnicos e seus subitens:

NÍrmcro dc I'loras

ativitlade estimadas
por Môs

Preço por hora
Valor total mensal Por

atividade

)

/
À

Tdo - marca, lnngnm e rePuhçåo

CAda Sllm Comunicaç,ão Corportativa' CNPj 34'182'448/0m1-95

Av. Moema,728, Conj.21

CEP:04077-023 - Moema, 5ão P¿ulo - 5P=trio 291061202r
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R$
45.045 hsValor Total (15 mcses)

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias

2.980.355,49

São ,29 1

C A da Silva

CNPJ 95

Carlos

CPF: 81

F':G 3.729.993-7

Trio - mrlta, imagem e repulaçåo

CAda Sllm ComunlcacåoCorportatÍw' CNPJ 34'182448/0001-95

Av. Moema,728, Conj.21

cEP 04077-023 - Moema, 5äo Paulo' 5P

5

Total tlo número de horas atividades estimadas por mês para atendimento

superveniente â este proieto básico (â+b+c+d).
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448/000

berto da
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

I _ PESSOAL

69.969,90TOTÂL
ADICIONAIS

69.969.9021.303.003hDESPESAS COM PESSOALI OOOOOO

VALOR
TOTALVALORDA HORAQTDE. HORASCATEGORIA PROFISSIONALITEM

rr - ENCARGOS/OBRTGAÇOES

III - INSUMOS

1.597,00
9

TOTAL
n

VALOR
TOTALMENSAL (R$)VALORUNtTÁRlo (R$)

QUANTIDADE

100

DESCRTÇÃOITEM

mbæ-&,#æ

/Trio - mrrca, lrnatem o r€Puhçåo

C A da Slha Comunic¡çio Corportaüva ' CNPJ 34.182.448/0001"?5

Av. Moema,728, Conj.21

CEP:04077-023 - MoenB, Såo Paulo - 5P

C )MLTNICAC 0 I-95- 34.182
^F

198.690¡6100v"

69.633.923s,046%DEMAIS COMPONENTES

38.406.8419.329VoTRIRIITOSIV

1.597,000,8060/oINSIJMOSIII

19.082.709,6040/0ENCARGOS/OBRIGAÇOES SOCIAISII

69.969.9035,2150ÁDESPESAS COM PESSOALI

VALORTOTAL(R$)%ITEM

19.082,70TOTAL

1.272,18
FGTSIV

5.080,72II

6.360,90
II

6.360,90oI

VALOR (R$)
ITEM

=trio 2910612021
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IV _ TRIBUTOS

V - DEMAIS COMPONENTES

Esta proposta é valida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo,

C A da Silva

CNPJ.:

Carlos

va

va

CPF: 007.545.518-81

RG 3.729.993-7

Trio - marca, lmagrn e repulado

CAda Sllva Comunicacão Corportaliw' CNPJ 34.182448/0001"95

Av. Moema,72B, Conj,21

CEP;04077{23 - Mænu,5åo Paulo - 5P

1

CADA 00 I -95

TOTAL 38.406,84
I.R 15.497,84

IV COFINS 5.960,72
III PIS 1.291,48
II CSLL 5.722,28
I ISS 9.934.52

ITEM DESCRIÇÃ,O VALOR TOTAL MENSAL (R$)

I

69.633,92TOTAL

29.803,05LUCROIII.VI

2.250,00ASSINATURASIII.V

3.242,00CELULARESIII.IV

11.416,887VIAGENSIII.III

2.112,00VALE.TRANSPORTEIII.II

5.500,00VALE.REFEIÇAOIII.I
OUTROSIII

6.530,00DESPESAS OPERACIONAISII

8.780,00DESPESAS ADM INISTRATIVASI

VALOR TOTAL MENSAL (R$)DESCRIçÃOITEM

.r82.4481000

=trio 2910612021
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E

ATUAÇÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Carlos Alberto da Silva, portador do RG 3.729.993-7 no e do CPF 007.545'518-81'

representante legal do licitante C A DA SILVA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA'

interessado em participar da Conconência n' 0212021, Processo SEGOV-PRC-2021100581,

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 pof 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 Ð o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensão desta

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmála. DECLARO, ainda, que a

pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de fotma a coibir fraudes, corrupção e a

prât\cade quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira' em

atendimento à Lei Fede rar n 12.g461 2013 e ao Decreto Estadual n' 60.10612014, 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 subvencion ar a prëfi\ca dos atos ilícitos previstos em Lei; lI 610412021 II -

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;

Trio - marce, lrnagPm e rePutaçåo

CAda Siln Comunicaçåo Corportatïva' CNPJ 34'182'448rum1-?5

Av. Moema,728, Conj.21

CEP:04077-023 - Moenu, Säo Paulo - SP
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b) impedir, perturbar ou fraudar a realizaçáo 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; Ð 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 dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 29 de de202l

CAda va

CNPJ

Carlos

-95

va

CPF: 007.545.518-81

RG: 3.729.993-7

Trio - marca, ima$m e reputaçåo

CAda Slhn Comuniøcåo CorportatÍva' CNPJ 34'182'44810001-?5

Av. Moema,72B, Conj.21

CEP: 04077-023 - Moenra, 5ão Paulo' SP

9

C ADA - 34.182 r() l-95

4.r82.
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8/000
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