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CONCORRÊNCIA N' O4l2021

PROCESSO SEGOV-PRC-202 1/00587

MODELO DE PLATULHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTATS
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4.1. elaboração de relatório diário da
execuçilo dos objetivos de comunicaçåo
propostos, com descriçãodocumprimento de

demandaseações no dia.

oË

A) Elaboracão e desenvolvimento de plano

estratégico e operacional de comunicacão. a

fim de informar de forma eficaz sobre as

acões. proietos e programas que alude o

o obiú de$e nmieb báqln Este plano

estratégico e operacional .deve conter
medidas de curto. médio e longo prazo. com
prooostas de execucäo que possibil¡tem o

fornecimento de informacão adequada a

todog os veículos de comunicacão,

contemplando a forma e conteúdo da
producão de infomativos. seiam eles press

releøses. avisos de pauta. artigos. notas.
cartas e outros materiais necessários
Dara sua execucão.

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de

Horas
atividade

estimadas por
Mês

Atividades que comporão o objeto desta

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 de atuação
felimitado no Edital, para servir como ferramenta
fe suporte às ações de comunicação realizadas
iunto aos veículos de comunicação, no tocante à
fivulgação e publicação destes temas, atendendo ao

fisposto no artigo 37, $1o da Constituição Federal.
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b.l. avaliação diária" por meio de leitura do
rcnteúdo das matérias jornalísticas publicadas que
rbordam temas concernentes ao âmbito de atuação
¡lencado no objeto do projeto básico, bem como de
lerramentas de comunicação disponibilizadas que
versem sobre tais ações, programas e projetos,
msim como verificação dos resultados obtidos com
l aplicação do plano de comunicação, referido no
item precedente;
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bl Monitoramento diário da exposicão dos

oroietos, acões e programas na mídÍa - veículos
de comunicacão. assin considerados os iornais.
revistas. TV. rádio e internet¡

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de
Horas atividade
estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitaçilo, subdividida em itens técnicos e seus

subitens¡
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c.2. produçäo de material (releases, avisos de pauta"
artigos, notas, entre outros) com informações
fundamentadas, além da elaboração de estratégia e
ações de divulgação, com acompanharnento dos
registros na mídia.
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c.l. alimentaçäo diária do banco de dados
desenvolvido pela Assessoria de Comunicação da
Unidade Contratante, com informações detalhadas
sobre os objetivos, recursos, prazos e resultados dos
progr¿rmas, planos, ações e serviços delimitados
neste Edital.
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c) Anoio à .dssessorio de Comunicacño d¡
Unidade Contratante na producão.
gerenciamento e disseminacilo de informacões
voltadas à comunicacão externa e interna:

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de

Horas
atividade

estimadas por
Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

Rua Capitão Antônio Rosa,376,9" andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807,6146
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1.4. controle do levantamento de informações sobre cada
yeículo de comunicaçáo,realizado por meio de pesquisas
¡ atividades correlatas, de acordo com modelo definido
pela Coordenadoria de Imprensa da Unidade Contatante.
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d.3. avaliação e planejamento esüatégico de eventuais
contatos e reuniões diretos e personalizados entre os
veículos de comunicação e as autoridades do Poder
Executivo Estadual definidos em comum acordo com o
gestor do contato, indicado pela Á,rea de Comunicação da
Unidade Contratante, primeiramente, ou que, num
segundo momentoo contribuam de fonna efetiva para o
adequado 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;
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d.2. apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e

representantes (dentre os servidores públicos estaduais)
que iräo 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 o tema em
pauta e seu enfoque estratégico, dentre outros;
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f.1. atendimento diário ajomalistas e gerenciamento das
informações solicitadas pelos veículos de comunicação;
lriagem e análise para posterior solução da respectiva
femanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenham
rcmpetência sobre os assuntos delimitados no Projeto
Básico;
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d) Atendimento diário dss solicitacões dos veículos de
comunicacãoftais como iornais. revistas. TV. rádio e

internet) no âmbito de atuacão delimitado neste

Proieto Básico:

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Nrlmero
de Horas
atividade
estimadas
por Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 3807.6146
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R$ 2.419.5472527.075 hsValor Total (15 meses)

(a+b+erd)

RtD 161.303,15

(a+b+c+d)

1.805 hs

Total do número de horas atividades
estimadas por mês para atendimento
superveniente ao Projeto Básico (a+b+c+d).

Silva

São Paulo, 15 de julho de202l

i''*s.Es3.9ss/oool-84 :1
PRIDEA

COMUNICAÇAO LTDA

Jd. Pa

11.418.238-96
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Eu, Pedno Silva portadon do RG ne 17.393.332 ssp - sp e do cpF ne 111.41g.23g-
96' repnesentante legal do licitante Pnidea Comunicação Ltda interessado em
panticÍpan da Conconnência ¡e øø4/2ø21, PROCESSO Administrativo no ø263/Zø2L,
DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 2gg do CódÍgo penal
Bnasileino, que:

a) a proposta apnesentada foi elabonada de maneina índependente e o seu conteúdo
não foi, no todo ou em parte, direta ou indinetamente, infonmado ou discutido
com qualquen outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
pnesente pnocedimento licitatónio;
b) a intenção de apnesentan a proposta não foi informada ou dÍscutida com
qualquer outro licitante ou intenessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatónio;
c) o lÍcÍtante não tentou, por qualquer meio ou por qualquen pessoa, influir
na decÍsão de qualquer outro licÍtante ou intenessado, em potencial ou de
fato, no pnesente pnocedimento licitatório;
d) o conteúdo da pnoposta apresentada não será, no todo ou em pante, dineta
ou indÍretamente, comunicado ou discutido com qualquen outro licitante ou
intenessado, em potencial ou de fato, no presente pnocedimento licitatório
antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foÍ, no todo ou em pante, infonmado,
dfscutido ou necebido de qualquer integnante relacionado, direta ou
indinetamente, ao óngão licitante antes da abertuna oficial das propostas; e

f) o nepnesentante legal do licitante está plenamente ciente do teon e da
extensão desta declanação e que detém plenos podenes e informações pana finmá-Ia.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurÍdica que represento conduz seus negócios de fonma
a coÍbin fnaudes, corrupção e a prática de quaísquer outros atos lesivos à
Administnação Pública, nacional ou estnangeina, em atendimento à Lei Federal ne
L2.846/ 2ØL3 e ao Decneto Estadual ne 60. tø6/Zø14, tais como:

I - prometer, oferecen ou dar, direta ou Índinetamente, vantagem Índevida a
agente público, ou a terceina pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custean, patnocinan ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos iIÍcitos previstos em Lei;
IIr - compnovadamente, utilizan-se de intenposta pessoa fÍsica ou junídica
pana ocultar ou dissimulan seus neaís interesses ou a identidade dos
beneficiánÍos dos atos praticados;
ïV - no tocante a licitações e contnatos:

a) fnustran ou fnaudan, medÍante ajuste, combinação ou qualquer outno
expediente, o caráten competitivo de procedimento ticitatónio públÍco;
b) impedin, penturban ou fraudar a realização de qualquen ato de
pnocedímento licitatório púb1ico;
c) afastar ou pnocunan afastar licitante, por meio de fnaude ou

(
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oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fnaudan lÍcitação pública ou contnato dela decornente;
e) cnian, de modo fnaudulento ou inneguran, pessoa junÍdica pana
participan de lÍcitação pública ou celebnar contrato administnatÍvo;
Ð obter vantagem ou benefício índevido, de modo fnaudulento, de
modificações ou pnornogações de contratos celebnados com a administnação
pública, sem autorização em lei, no ato convocatónio da licÍtação púbIÍca
ou nos

Respectivos Ínstrumentos contnatuais; ou

O manipular ou fraudar o equilíbnio econômico-financeino dos contratos
celebnados com a administração pública;

V - difÍcultar atividade de investigação ou fiscalização de óngãos, entÍdades
ou agentes públicos, ou intenvin em sua atuação, inclusive no âmbÍto das
agências reguladonas e dos órgãos de fiscalização do sistema financeino
nacional.

São Paul 2ø2L

Issa

RG no 17. .332 SSP - SP

CPF no 11.418.238-96
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PROCTTRAÇÃO

0utorgante

Pedro Silva Issa

Administrador

RG 17.393.332-x

cPF 111.418.238-96

Rua Caiubi,234 - Apto 111

Perdizes- São Paulo - SP - Cep: 05010-010

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ 08.353.988.000 1/84

Rua Capitîio Antonio Rosa, 376 - Conj. 91

Jd. Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 01443-010

Outorgado

Ana Lucia Venerando

Gerente

RG: 15.633.558-x

CPF: 073.458.308-70

RuaDuque D'Aosta 130

Rudge Ramos- São Bernardo do Campe'SP - Cep: 09620-050

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91
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Objeto

Representar a Outorgante na Concorrência no 04/2021

Processo SEGOV- PRC-202 l/00587

Poderes

Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de abertura de documentos de habilitação e de

propostas, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao

direito de recurso, renunciar a recurso interposto e assina¡ todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao

bom e fiel cumprimento do presente mandato.

São Paulo, 16 de Julho de202l.
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