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ANEXO IV.I

PROPOSTA DE PREçOS

coNcoRRÊNCIA ne a2 | 202t PROCESSO SE60V-PRG202 V00581

À ComissãoJulgadora da Licitaçåo,

O licitante CDN Comunicação Corporativa [tda, empresa com sede na Rua Alvorada, 1151,
Vila Otfmpia, São Paulo/SP e inscrita no CNPJ 57.863.854/0001-19, por intermédio do
representante legalgue esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o
conteúdo do Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do locale de todas as
condições e obrigaçöes para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob
sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ 3.477.0¿t5,30 ( Três milhões,
quatrocentos e setenta e sete mil, quarenta e cinco reais e trinta centavos), já computado o
BDl, nos termos da planilha e do cronograma físicofinanceiro anexos e gue constituem
part€ indissociáveldesta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 {sessenta} dias.

São Paulo, 29 deJunho de 2021

Viviane Alvarenga de Freitas I CPF: 174.858.378-69
Representante legâl por procuração.
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ANEXO IV.2

PLANTLHA DE PREçOS UNffÁRloS E TOTATS

coNcoRRÊNcn N e o2l202t pRocEsso sEGov-pRc-2021/00581

1. QUADRO DE HORAS ATIVIDADES ESTIMADAS PARA CADA UM DOS ITÊNS QUE
coMPöEM O OBJETO DESTA ilClrAçÃO

99h

a.1. elaboração de relatório diário da execução
dos objetivos de comunicação propostos, com
descrição do cumprimento de demandas e ações
no dia.
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al Elaboração e desenvolvimento de plano estratégico
e operacional de comunicação. a fim de informar de
forma eficaz sobre as acões e Drogramas a oue alude o
"item 2.1." do Proieto Básico. Este rrlano estratégico e

operacional deve conter medidas de curto. médio e
lo4qo prazo. com profiostas de execução que

nossibilitem o fornecimento de informacão adequada a
todos os veículos de comunicação. contemnlando a
forma e conteúdo da nrodução de informativos. seiam
eles press r¿l¿ases. avisos de Dauta. artigos. notas.
cartas e outros materiais necessários Dara sua
execucão:

Atividades que comporão o objeto desta
licitação, subdividirla em itens técnicos e seus
su bitens:

Número tle horas
atividade estimadas

por mês

Valor total por
atividacle

Preço
por hora
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330h

b.2. apoio na elaboração de relatórios
específicos sobre temas relacionados a ações,
projetos e serviços que envolvam o âmbito de
atuação delimitado no Projeto Basico, para
servir como ferramenta de suporte às ações de
comunicação realizadas junto aos veículos de
comunicação, no tocante à divulgação e

publicação destes temas, atendendo ao disposto
no artigo 37,parárgrafo lo da Constituição
Federal.

200h

b.l. avaliação diâria, por meio de leitura do
conteúdo das matérias jomalísticas publicadas
que abordam temas concernentes ao âmbito de
afuação elencado no "item 2.1" do Projeto, bem
como de ferramentas de comunicação
disponibilizadas que versem sobre tais ações,
programas e projetos, assim como verificação
dos resultados obtidos com a aplicação do plano
de comunicação referido no item precedente;
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b) Monitoramento diário da exposicão dos
proietos. ações e programas na mídia -
veículos de comunicação. assim considerados
os iornais" revistas. TV. rádio e internet:

Ativiclades que comporão o objeto dest¿r
licitação, subdividida cm itens técnicos e seus
su bitens:

Número de hor¿rs
atil'iclade estimadas

por mês

Preço
por hora

Valor total por
ativiclade

527h

c.2. produção de material (releases, avisos de
pauta, artigos, notas, entre outros) com
informações fundamentadas, além da elaboração
de estratégia e ações de divulgação, corn
acompanhamento dos registros na mídia.

527h

c.1. alimentação diénia do banco de dados
desenvolvido pela Unidade de Comunicação,
com informações detalhadas sobre os objetivos,
recursos, prazos e resultados dos programas,
planos, ações e serviços delimitados no Projeto;
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c) Apoio à Unidade de Comunicacão na
produção. gerenciamento e disseminacão de
informacões voltadas à comunicação externa
e interna:

Atividatles que comporão o objeto desta
licitação, subdividida em itens técnicos e seus
subitcns:

Núrmero de horas
atividade cstimaclas

por môs

Preço
pnr hora

Valor total por
atividacle
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330h

d.4. controle do levant¿mento de informações
sobre cada veículo de comunicação,rcalizado
por meio de pesquisas e atividades correlatas, de
acordo com modelo definido pela Coordenação
de Imprensa da Unidade de Comunicação.

330h

d.3.avaliação e planejamento estratégico de
evenfuais contatos e reuniões diretos e

personalizados entre os veículos de
comunicação e as autoridades do Poder
Executivos Estadual definidos em comum
acordo como o gestor do contrato, indicado pela
Coordenação de Imprensa da Unidade de
Comunicação, primeiramente, ou que, no
segundo momento, contribuam de forma efetiva
para o adeqaudo cumprimento desses serviços,
sempre objetivando uma adequada divulgação
das ações, projetos e serviços em epígrafe,
respeitando-se as obrigações legalmente
instituídas de educar e informar à população do
Estado;

330h

d.2. apoio na seleção e qualificação de porta-
vozes e representantes (dentre os servidores
publicos estaduais) que irão realizar as
atividades de atendimento e esclarecimento às
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 pauta e

dentreseu

330h

d.l. atendimento diário ajornalistas e
gerenciamento das informações solicitadas pelos
veículos de comunicação; triagem e análise para
posterior solução da respectiva demanda com
subsidios dos órgãos estaduais que tenham
competência sobre os assuntos delimitados neste
projeto;
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d) Atendimento diário das solicitacões dos
veículos de eomunicacäo (tais como iornais.
revistas. TV. rádio e internet) no âmbito de

.-\tir idatlcs quc c()mporão o ob.jcto desta
licitaç:ìo, subtlivitlitl¿r cnt ite ns técnicos c sel¡s
su bitens:

\írnrcro de horas
atir itlaclc csti¡natl¿rs

¡ror nrôs

\-alor total por
atir itlarlc

l)reço
por hora
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O volume estimado de horas atividades mensais para prestação dos serviços técnicos
especializados de assessoria de imprensa é de 3.003 (três mile três) horas.

São Paulq 29 de Junho de 2021

Viviane Alvarenga de Freitas I :174.858.378-69
Representante legal por procuraçâo.
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'[otal do núlmcro de horas atividades
estimadas por môs para atcn(limento
superl'enicnte ao ¡rrojeto b¿isico (a+tr+c+d)

RS 3.-f77.0{5.30Valor Total ( l5 nreses) -t5.0.¡5h

RS 23t.803,02(a+þ+ç+d¡ 3003 h
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