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ENVELOPE No2 - 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-2 O2I I OO7 5I

coNConnÊNcIA N' 0312021
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CONCORRENCIA N " 03/2021

PROCESSO SEGOV-PRC-202l t007 st

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$ 2.130.526,86 (dois milhões cento e trinta mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e seis

centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronogr¿Ìma físico-financeiro

anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.

Validade desta proposta é de 60 dias

São Paulo, 08 de202I

C. A. da Corporativa

CNP 1-95

Carlos da Silva

CPF: 007.545518-81

RlG 3.729.993-7
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CA & SÍn Gomunlca$oGorporh6r¿ -CNP, 34.182448/m1-95
Trþ-mee,lrnæmeng¡hdû
Av. Moema,72$ Conj. 21

CER 04077{23 - Moema. São Pâulo - SP
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PLANILIIA DE DETALHAMENTO DO PREÇO DA PROPOSTA

E DEMONSTRAÇÃO MENSAL DE CUSTOS E TMPOSTOS

CAûSilve Comnl$o&rpordrra -CNPJ 34.182.449/0001-95
Trb - nrarca, lmgem e rpub$o
Av. Moema,728, Conj,21

CEP 04077-023 - Mæn8,5ão Paulo - 5P

/

Atividades que comporão o objeto desta licitação,
subdividida em itens técnicos e seus sub¡tens:

Número de Horas

atividade estimadas
por Mês

Preço por hora
Valor total mensal por

atividade

a) Elaboracão e desenvolvimento de nlano estratésico
e operacional de comunicacão. a fim de informar de
forma eÍÌcazsobre as acões e orosramas no âmbito
de atuacão referido no "item 2.1" deste projeto.
Este olano estratégico e oneracional deve conter
medidas de curto. médio e lonso prazo. com
Dropostås

de execucão oue possibilitem o fornecimento de
informacão adequada a todos os velculos
de comunicacão. contemolando a forma e conteúdo
då producão de ¡nformat¡vos. sejâm eles press

reletses. åv¡sos de Dâuta. artigos. notas. cartås e

outros mater¡ais nec€ssários Dara sua execucão.
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a" l. elaboração do relatório diário da execução

dos objetivos de comunicação propostos, com
descrição do cumprimento de demandas e

ações no dia.
\ê
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Atividades que comporão o objeto dcsta Iicitação,
subdividida em itens técnicos e seus subitens:

Número de Horas
atividade estimadas

por lllês
Preço por hora

Valor total mensal por
âtividâde

acões e oroerâmas no âmbito de atuåcão elencado no
"item 2.1" deste proieto. na mítlia - veículos de
comunicacão. assim considerados os iornais. rcvistas.
TV. rádio e internet - contemplando aintla:
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matérias jornalísticas Dublicadas que abordan temas

concernentes ao âmbito de atuacão elencado no ..item

2. 1." deste proieto. bem como de ferramentas de
comunicação disponibilizadas que versem sobre tais
ações. programas e projetos. assim conìo verificacão dos
resultados obtidos com a aplicacão do olano de
comunicacão. referido rro item orecedente:

N

b.2. apoio na elaboração de relatórios específicos sobre
temas rslacionados a ações, projetos e serviços que
envolvam o âmbito de atuação dclimitado neste Edital,
para servir como ferramenta de suporte as ações dc
comunicação realizadas junto aos veículos de
comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes
temæ, atendendo ao disposto no afiigo 37, 61" da

Federal.

e
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Atividades que comporão o objeto desta licitação,
subdividida cm itens técnicos e seus subitens:

Número de Horâs
atividade estimadas

por lllês
Preço por hora

Vâlor total mensâl por
atividade

c) Anoio ao Desenvolve Sp na oroducão"
gerenciamento e disscminacão de informacões
voltâdas à comunicacão externâ e internâ. no âmbito
de atuacão esoecificatìo no ,,item 2.1" suDra.
incluindo ainda ås seguintes âtribuicões e
especificacões:

S.e*¡¡
=.1

diária do banco de dados desenvolvido
pela SUBSECOM, com infonnações detalhadæ sobre os
objetivos, recursos, prazos e resultados dos prograntas,
planos, ações e serviços delimitados neste Editali

c. l. alimentação

€

de material (releases, avisos de paut4
artigos, notas, entre oulIos) com informações
fundamentadas, além da elaboração dc estratégia e ações
de divulgação, com acompanhamento dos regislros na
mídia.

produçâo
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CA da Síhn Comunkação Corporätin - CNPJ 94.1g2.449/Om1-95
Trio - marca, lrmgem e repubçåo
Av Moema.728, Conj.21

CEP:04077-023 - Moema, São paulo - Sp
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Atividades que comporão o objeto desta licitação,
subdividida em itens técnicos e seus sub¡tens:

Número de Horas
atividade estimadas

por Mês

Preço por hora
Valor total mensål por

atividade

d) Atendimento diário das solicitecñes dn¡ vcfcrrlnq ¡lc
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comunicacão ltais como iornais. revistas. TV. rúdio e

internet) no âmbito de âtuåcão delimitado neste
Edital. com as seeuintes atribuicões e especificacões:

d. l. atendimento diário a jomalistas e gerenciamento das

informaçõæ soliciadæ pelos velculos de comunicação;
tiagem e análise para posterior solução da respectiva
demanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenha¡n

competênciasobre os assuntos delimitados neste projeto;

El
ælâl
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d.2. apoio na seleção e qualificaçâo de porta-vozes e

represenhntes que irão realizar as atividades de

atendimento e escla¡ecimento às solicitações dos velculos
de comunicação, bis como enfevistås ou prestação de
esclarecimentos sobre ações, programas e serviços,
utilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil
adequado, o tema em pautja e seu enfoque estratégico,

denfe outos:

!l
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d.3. avaliação e planejamento estatégico de eventuais

contatos e reuniões diretos e personalizados entre os

veiculos de comunicação e as autoridades do poder

Executivo Esadual definidos de comum acordo com o
gestor do contrato, indicado pelo Desenvolve SP,
primeiramente, ou que, num segundo momento,
contibuam de forma efetiva para o adequado

cumprimento desses serviços, sempre objetivando uma
adequada divulgação das ações, projetos e serviços em

eplgrafq respeitando-se as obrigações legalmente

instituldas de educar e informar à população do Estadol

ælâlÉl

d.4. controle do levanÞmento de informações sobre cada

velculo de comunicação, realizado por meio de pesquisas

e atividades conelalas, de acordo com modelo definido
pelo gestor do contrato de Imprensa do Desenvolve SP.
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CA & 5[n ComunlcaSo Corporbtrn . CNPJ 34.182.448/m1-95
Trlo - ¡nata, kmgm e r¡pubdo
Av. Moema, 728, Conj.21

CEP 040//-023 - Moema, Såo hulo - SP
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Valor Total (15 meses)

Validade desta proposta é de 60 dias.

o ('oRPOrìAl't\,'A - -l I xl -llN o(x)l-()5

27.075 hs
RS

2.130.526,86

São Paulo, 08 de

L

C. A. da Silva

CNPJ.: 5

C

CPF: 007.54551 8-81

RG:3.729.993-7

CA ù Siln Comuniação Corporffiva - CNPJ 34.182.448/W1-95

Trlo - marca, lmgEn e repuhclo
Av. Moema, 728, Conj. 21

CEP: 04077-023 - Mænp,5ão Paulo - SP
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Total do número de horas atividades estimadas por mês para atendimento
superveniente a este projeto básico (a+b+c+d). øø
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82.448t000

Alberto

=trio 081071202r



ITEM DESCRIÇÃO % VALOR TOTAL IR$')
I DESPESAS COM PESSOAL 28.340% 40.25 1.50
II ENCARGOS/OBRIGAÇÕES SOCIAIS 17,000% 24. I 50.90
III INSUMOS 0.75Yo 1.062,50

IV TRIBUTOS 19.330% 27.455.35
DEMAIS COMPONENTES 34.582Vo 49. I I 4.83

t(nh I 42.03s.1 2

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DBSPESAS COM PESSOAL

ITEM CATEGORIA PRO¡IISSIONAL QTDE. HORAS VALOR DA HORA
VALOR
TOTAL

DESPESAS COM PESSOAL r 805 22-30 40251 50

2 ADICIONÀIS

TOTAI, 40.25t,50

ENCARGOS/OBRrcAÇOES

INSUMOS

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE vALOR UNrTÁRIO (R$)
VALOR

TOTALMENSAL IR$')

I \4ATERIAL DE CONSUMO 100 7.80 780 00

II VATERIAL PERMANENTE 50 565 242 50

TOTÂL 1.062,50

CA da Silva Comuniøçåo Corportatiia - CNPJ 34.182.448/0001-95

Trio - marca, imagem e repuhção

Av Moerna,728, Conj.21

CEP: 04077-023 - Mæn8.5ão Paulo - 5P

( 7

ITEM DESCRTÇÃO VALOR (R$)

I I3" SALARIO 8.050,30

II FERIAS 8.050,30

ill INSS 6.440,24
IV FGTS 1.6t0,06

TOTAL 24. r s0.90

=trio
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l iìl ll;{ {)00 1-,)5II\A o\'lt rN t( A O ('ORPOIìATIVA - ]A I

/_
¿.:) I {_-\

- 
j:i\

Å 0
(t]

tj

TRIBUTOS

DEMAIS COMPONENTES

Validade desta proposta é de 60 dias

São Paulo,08 dej 2021

C. A. da Silva tiva

CNPJ.: 34.1 -95

Carlos Alberto da Silva

CPF: 007.545518-81

RG:3.729.993-7

CA" & Sih,a Comunlcrdo C¡rporffiva - CNPJ 34.182.448/0001-95

Trlo - ¡n¡ca, lmaæm o tpr¡hdo
Av. Moema,728, Conj.21

CEP 040Z/-023 - MoenB, São Paulo - SP

I

ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL MENSAL (R$)

I ISS 7 .r0r .7 6

II CSLL 4.090,61

III PIS 923,23

IV COFINS 4.261-0s

I.R. 11.078.74

TOTAL 27.455,39I

ITEM DESCRICÃO VALOR TOTAL MENSAL (R$)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.300,00

II DESPESAS OPERACIONAIS 4.709.73

III OUTROS

III.I VALE-REFEICÃO 3.000.00

III.II VALE-TRANSPORTE 960,00

III.III VIAGENS 3900,00

ìII.IV CELULARES 1.s00-00

III.V ASSINATURAS 2.370,00

III.VI LUCRO 28.37s-10

TOTAL 49.t 14"83

=trio
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E

ATUAÇÃO CONF'ORME 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 COMUNICAÇAO CORPORATIVA,

interessado em participar da Concorrência n" 0312021, Processo SEGOV-PRC-2}2I10075I,

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 liciønte

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 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 estrangeira, em

atendimento à Lei Federal no 12.8461 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 subvencionar a prëttica dos atos ilícitos previstos em Lei; II 61041202I III -
_comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou jurídica para ocultar

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV -
licitações e contratos: a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou q

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

ou dissimular

no

C A da Sihn Comuni@o Grporffiva - CNPJ 34. 182.448/0001-95

Trio - mana, lmagBm e ¡epubcåo

Av. Moema,728, Conj.21

CEP:04077-023 - MoenB, São Paulo - SP
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b) impedir, perturbar ou fraudar a rcalizÀção 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 beneficio indevido, de modo fraudulento, de

modificações ou prorrogações de confatos 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 adminishação pública; V - _dificultar atividade de investigação ou

fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua afuação, inclusive no

âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 29 dejunho 2021

CAdaSil va

-95

CPF:007.545.518-81

RlG:3.729.993-7

CAùSiha Comunlca$o Corpoüün - CNPJ 34.182448/m1-95
lilo - merca, l¡naFm e tÐsbå
Av, Moema 728, Conj. 21

CER 040T1-023 - Moenu, Såo Þulo - SP
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