
ENVELOPE No2 - PROPOSTA DE PREÇOS

Razão social: C. A. DA SILVA COMUNICAÇAO

CORPORATIVA

Endereço: Av. Moema TZBrConj. 2l -Moemao Sp

CEP: 04077-023

CNPJ: 34.182.448/0001-95

Inscrição Estadual: Isenta

PROCESSO SEGOV-PRC_2 021 I 00587
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c A DA stLVA coMUNlcAÇÃo conpoRATlvA - 34.182.448/0001-95/\

CONCORRÊNCIA N " O4l2021

PROCESSO SEGOV-PRC-2021/00587

À Comissão Julgadora da T,icitação,

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$ 2.130.5 26,g6 (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 cronograma físico-financeiro

anexos e que cônstituem parte indissociável desta proposta de preços.

Validade desta proposta é de 60 dias.

São Paulo, 16

C. A. da va

1-95

Silva

CPF: 007.545518-81

R:G:3.729.993-7

cA ûsrv¡com¡nlaÉcorootüün'o'lPJ 34.182448/0m1'95

Tdo - ¡rn¡ra, lmtgn e ¡¡Pt¡ÞÉ
Av. Mosna728.Conl 2t
CER 04077-û23 - Moema, São Paub - 5P
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DO PREçO DA PROPOSTA

E DnMoNsrnLçÃo MENSAL DE cusros E lMposros

CA ù Sfra Comdafro ConoOUn - G.¡PJ 34.182.4,t8/0001-95
Tdo-mrca,km¡ms¡¡pr¡bô
Av. Moana,728. Coni 21

CEÈ04077-023 - Mæma, São Paub - SP
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c A DA STLVA COMt.tNtCAÇaO COnpOnAl.tvA _ 34.t82.448/0001_95
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a. I. elaboração de relatório diário da execução

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

ações no dia.

^9(ú-

e ooerac¡onal de aornunicaÉo. a f im de i nf ormar de
forma dicaz sobre as ações e programæ no âmbito
deatuaÉo rderido no "item 21" d€seprojdo.
Este Þlano e*ratáico eoo€rac¡qtal dq/e conter
mdidæ dedrto. médio e lonæ praæ. oom
Droodas
de qo¡cão quepædbilit€m ofanec¡mento de
informaÉo adquada a todæ æ veículæ
de 6nun¡cação. ccnt€rnplando a forma e contet¡do
da Droducão de ¡nfqmdivæ. sdam d€s press

rdeases avisædepauta. artirc. ndas cartæe
ot¡trc materiais necegÉriæ para sua eccução.

aLElabqacão edesenvdvimento de olano esf raf åirn

Valor tctal mflsd por
atividade

Prqopc høa
NúmerodeHoræ

dividadeedimadas
por Mês

Atividades queornporão o objdo desta licitaçãq
sr¡bdividida ern itens témicc esq¡ssubitsrs
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DA stt.v^ coMLlNtcnçÀo coRt,otìAl'tvA - 34. t 82.44t/0001-95

CA daStoa Com¡nhado CoOorma - CNPJ 34.182.448/0001-95

Tdo - ¡mna, lmarem e nn¡bdo
Av. Mæma,728, Conj.21

CER 04077{23 - Mæma, São Päub - SP
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b.2. apoio na elaboração de relatórios específicos sobre

temas relacionados a ações, projetos e serviços que

envolvam o âmbito de atuação delimitado neste Edital,
para servir como ferramenta de suporte ås ações de

comunicação realizadas junto aos veículos de

comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes

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

Constituição Federal.
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b. l. avaliacão diaria- oor meio de leitura do conteúdo das

matérias iornalísticas oublicadæ que abordarn temæ

concementes ao âmbito de atuacão elencado no "item
2. 1." deste orojeto. bem como de ferramentas de

comunicacão disoonibilizadæ que versem sobre tais

acões. nrosramæ e projetos. æsim como verificacão dos

resultados obtidos com a aplicacão do olano de

comunicacão. referido no item orecedente:

ñl ø
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TV, rádio e internet - ørternplando ainda:

b) M on¡toram€nto diár¡o da e(podcão dc prddG.
aoõ€seprqamæ no âmb¡todeatuacão dqcado no

"it€rn 2.1" de*e prcjdo. na mídia - vdculæ de
mr¡nimrån aqim mqidsedæ æ irnaiq ¡oicfæ

Valor tctal mensal por

dividade
PrEo pa hora

NúmerodeHoræ
atividadeedimadæ

por Mês

Atividades que comporão o obj do de*a I icitaçãq
sr¡bdividida sn itsrs téøricæ e sa¡s sub¡tens:
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c.2. produção de material (releases, avisos de paut4

artigos, notas, entre outros) com informações

fundamentadas, além da elaboração de estratégia e ações

de divulgação, com acompanhamento dos regisfos na

mídia.
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c. I . alimentação diária do banco de dados desenvolvido

pela SUBSECOM, com informações detalhadas sobre os

objetivos, recursos, prazos e resultados dos programas,

planos, ações e serviços delimitados neste Edihl;

6'e+ô¡gE

c) Apcio æ Des$vdveSP na producão.

gBr€nc¡amento e disninacão de informaoões

vdtadas à omunicacão edqna eintsna. no âmbito
de atuacão especif icado no "itqn 2.1 " sr¡pra.

induindo ainda æ squintes atribuioõese
esoæificacões:

Valor tctal msrsal por
atividade

Preço pc hora
NúmerodeHoræ

atividadeedimdæ
por Mês

Atividades que cornporão o obj do deúa licitaÉq
s.¡bdividida sn itens tániæ e sa¡s sr¡bitens

=trio 161071202t
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c'A DA stt,vA coMtrNtctA(.Ào c:oRt'oJìA.ilvA _ 34.182.448/0001_95
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d.4. confole do levantamento de informações sobre cada
veículo de comunicação, realizado por meio de pesquisas

e atividades correlatas, de acordo com modelo definido
pelo gestor do confato de Imprensa do Desenvolve Sp.

llrt
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d.3. avaliação e planejamento estratégico de eventuais
contatos e reuniões diretos e personalizados entre os

veículos de comunicação e as autoridades do poder

Executivo Estadual definidos de comum acordo com o
gestor do confato, indicado pelo Desenvolve Sp,
primeiramente, ou que, num segundo momento,
contribuam de forma efetiva para o adequado

cumprimento desses serviços, sempre objetivando uma
adequada divulgação dæ ações, projetos e serviços em
epígrafe, respeitando-se as obrigações legalmente

instituídas de educar e informar à população do Estado;
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d.2. apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e
representantes que irão realizar æ atividades de
atendimento e esclarecimento æ solicitações dos veículos
de comunicação, tais como entrevistas ou prestação de

esclarecimentos sobre ações, programas e serviços,
utilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil
adequado, o tema em pauh e seu enfoque esfatégico,
denfe outros;

ltt
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d.l. atendimento dirário a jomalistas e gerenciamento das

informações soliciadas pelos veículos de comunicação;
fiagem e análise para posterior solução da respectiva
demanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenham
competencia sobre os assuntos delimitados neste projeto;
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d) Atqdimento diário dassdicjtações dæveículæ de
cornunicacão (taiscomo iornais rqristæ. TV. rádioe
internd) no åmbito deatuacãoddimitado nese
Edital. com as sea¡intes atribuicões e esoæificacões:

Valor tctal mensal por
atividade

Preço pø hora

Número deHoræ
ativ¡dadeeSimadæ

por Mês

Atividades que cornporão o obj€to desta licjtaÉq
sr¡bdividida ern itens tánicæ e s¡s q¡bitens

CÀ d¡ Süre Com¡nlc¡Co Coooraüve . CNPJ 94.182.448/0001-95
Ttlo-mnal¡n¡pnong¡bÉ
Av. Moana, 728, Conj. 21

CER 04077-023 - Mærna, Såo Pauto - SP
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c A DA sILVA coMUNtcAÇÂo coRpoRATtvA -34.182.448t000t-95
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Tctd do número de horas atMdadæ edimadæ por mês paa atmdimsrto
süp€rven¡€nte a e*e prcfdo bår'æ (aþb+c+d).

/\

ala Tcfal (15 meses)

Validade desta proposta é de 60 dias.

Z.075hs R$
2.130.526,86

São Paulo, 16 de julho de202l

C. A. da Silva Comunicação Corporativa

CNPJ.: 34.182.448/0001 -9s

Carlos Alberto da Silva

CPF: 007.545518-81

PtG:3.729.993-7

N.

CAùSvaCom¡rúadoCoteormn -CNPJ 34.182¡148/0m1-95

Ttlo-nnrAtn¡mer¡r¡bÉ
Av. Moana,728,Coni 21

CEÈ 04077-û23 - Mæma,São Paulo- SP
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pLANrLrrA DE cusros E FoRMAçÃo nn pREÇos

DESPESAS COM PESSOAL

&26't.ûTOTAL

ADICIONAIS
22.30t805DESPESAS COM PESSOAL

VALORVALORDA HORAQTDE. HORASCATEGORfA PROFISSIONALITEM

ENCARGos/oBRrc.LçÕos

INSUMOS

1.062,50TOTAL
282.505.6550MATERfAL PERMANENTEII
780,007.80100MATEzuAL DE CONSUMOI

VALOR
TOTALMENSAL (R$)

VALORUNTARIO (R$)QUANTIDADEDEScPJçÃoITEI\4

CAûSüra Comunf:flo Orporffi,e . CNPJ 94.182.448/0æ1-95
Ttþ-m¡ltalnn&rnerquÞg
Av. Mæma,728, Conj.21

CEÊ 0402-023 - Mæma, Såo Paulo - SP
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c A DA sil_vA coMtJNtc-AÇÀo coRpoRA'ftv^ _ 34.I 82.448rc00 t_95

142.035,12100o/o

49. I 14,8334.5820/oDEMAIS COMPONENTES
27.455,3919.330%TRIBUTOSIV
1.062.500,75%INSUMOSIII

24.150.9017.000%ENCARGoS/oBnlcRçÕes socrAlsII
40.25128.340o/oDESPESAS COM PESSOALI

VALORTOTALo/oDESCRIÇÃoITEM

24.150.90TOTAL
I .6t 0^06

FGTSIV
6.440,24INSSIII
8.050,30FERIASII

I3" SALARIo
DEScRTçÃoITEM
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TRIBUTOS

DEMAIS COMPONENTES

Validade desta proposta é de 60 dias.

q

c' A DA SII-VA COMUNIC'zrçÀo coRpotìA-t'tvA _ 34.182.448/0001_95

São Paulo, l6 de 2021

C. A. da Sil

CNPJ 1-95

Silva

CPF: 007.545518-81

RlG:3.729.993-7

CA daSfu¿ Cotn¡nbdoCorpormn . CNPJ 34.182.448/0ml-95
Tdo - maæa, lnr¡mr e npr¡bÉ

I ev.¡¡osna,t2g,Conj.21

CEÈ 04077-023 - Mæma,5ão Päulo - SP

,,f , q

,q$;,f
_ ,, 

" ;' ìlA.

Ë
.',.r/\

P
\,/:\ ç

\^

,} q
,-}

!
'ì

-{

\
8

27.Æ,39TOTAL
11.078,74I.R.
4.26't,0sCOFINSIV
923,23PISIII

4.090,61CSLLII
7.101 76ISS

VALOR TOTAL MENSALDESCRTçÃOITEM

49.114,83TOTAL
28.375,10LUCROIII.VI
2.370,00ASSINATURASIII.V
1.500,00CELULARESIII.IV
3900,00VIAGENSIII.III
960.00VALE-TRANSPORTEIII.II

3.000,00VALE-REFEIÇÃOIII.I
OUTROSIlì

4.709-73DESPESAS OPERACIONAISII
DESPESAS ADMINISTRATIVASI

VALOR TOTAL MENSALDESCRTçÃOITEM

34.182.448t0
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(' Â I)¡\ Sll,VA ('OMt INICA('ÀO CORI,OIìA'l'tVr\ - 34. t 82.-1.18(X)0 t_9.5

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 007.545.51g-g1,

representante legal do licitante C A DA SILVA COMIINICAÇÄO CORPORATIVA,

interessado em participar da Concorrência n' 041202L Processo SEGOV-PRC-20211005g7,

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 Ð o representante legal do licitante está 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

ptâtica de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em

atendimento à Lei Federal n' 12.8461 2013 e ao Decreto Estadual n" 60.10612014, tais como: I

- irometer, 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 subvencionat a prâtica dos atos ilícitos previstos em Lei; ll 61041202I 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;

CA da 5lþ¿ Com¡nlcado Corporutn . CNPJ 34.182.448/0001-95
Trlo - muca, lmæm e ¡€ü¡bft
Av. Moenu, 728, Conj. 21

CEÈ 04077-023 - Mæma, São Paulo .SP
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##ff
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização 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 benefîcio indevido, de modo fraudulento, de

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administragão pública, sem

autoização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos

confatuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos

celebrados com a adminisfragão 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, 16 de

(

C A da Silva

CNPJ.:

N

Y
\

Carlos

CPF: 007.545.518-81

RG:3.729.993-7

CAùShaeruúafloCoryort¡tln .CNPJ 94.182.440/0mt.9j
Tdo-¡gtf lnpnenpr¡bdo
Av. t¡iwra 7 28, C-orú. 2I
CEÈ 040I/{23 . Mæma, Sârr P¿ub - SP
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