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CONCORRÊNCIA N ' OO2I2O2I

PROCESSO SEGOV-PRC-2021/00581

1. QUADRO DE HORAS ATTyIDADES ESTIMADAS PARA CADA UM DOS ITENS QIE
coMPÕEM O OBJETO DESTA LrCrrAÇÃO

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, g'andar, Conjunto 91
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a.1. elaboração de relatório diário da
execução dos objetivos de comunicação
propostos, com descriçÍiodocumprimentode
demandaseações no dia.
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al Elaboracão e desenvolvimento de nlano
estratésico e oneracional de comunicaci¡o. a
fim de infomar de forma eficaz sobre as

acões e proqramas a que aludem o
íitem 2.1.tt do Proieto Básico. EsteJrlano
estratésico e operacional deve conter
qedidas de curto. médio e lonqo prazo. com
oropostas de execucão que possibilitem o

fornecimento de informacão adequada a
todos os veículos de comunicacão.
contemplando a forma e conteúdo da
producão de informativos. seiam eles press

rel¿øses. avisos de pauta. artiqos, notas.
cartas e outros materiais necessários

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de
Horas

atividade
estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta
licitaçäo, subdividida em itens técnicos e seus
subitens;
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6.2. apoio na elaboração de relatórios específicos
¡obre temas relacionados a ações, projetos e
serviços que envolvam o âmbito de atuação
felimitado no Projeto Biásico, para servir como
[erramenta de suporte às ações de comunicação
realizadas junto aos veículos de comunicação, no
locante à divulgação e publicação destes temas,
ltendendo ao disposto no artigo 37, $1o da
lonstituição Federal.
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b.l. avaliação diáriq por meio de leitura do
conteúdo das matérias jornalísticas publicadas que
abordam temas concementes ao âmbito de atuação
elencado no o'item 2.1." do Projeto, bem como de
lerramentas de comunicação disponibilizadas que
versem sobre tais ações, programas e projetoso
msim como verificaçilo dos resultados obtidos com
l aplicação do plano de comunicação, referido no
item precedente:
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bl Monitoramento diário da exposicÉio dos
proietos. acões e nroeramas na míd4: veículos
de comunicacão. assim considerados,os iornais.
revistas. TV. rádio e internet:

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de
Horas ¡tividade
estimadas por

Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:
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Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto g1
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1.2. produçäo de material (releases, avisos de pauta,
rtigos, notas, entre outros) com informações
fundamentadas, além da elaboração de estratégia e
lções de divulgação, com acompanhamento dos
registros na mídia.
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r.1. alimentação diária do banco de dados
fesenvolvido pela Unidade de Comunicação, com
informações detalhadas sobre os objetivos, recuÍsos,
prazos e resultados dos progr¿ùmas, planos, ações e
servicos delimitados no Proieto;

gEl

c) Anoio à Unidade de Comunicacão na

producão. serenciamento e disspminacão de

informações 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:
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Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9" andar, Conjunto 91
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f.4. controle do levantamento de informações sobre cada
veículo de comunicação,rcalizado por meio de pesquisas

r atividades correlatas, de acordo com modelo definido
pela Coordenação de Imprensa da Unidade de
Comunicação.
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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 em comum acordo com o
gestor do contrato, indicado pela Coordenação de
lmprensa da Unidade de Comunicação, primeiramente, ou
que, num segundo momento, contribuam de forma efetiva
para o adequado cumprimento desses serviços, sempre
objetivando uma adequada divulgaçäo 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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1.2. apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e

representantes (dentre os servidores públicos estaduais)

true irão realizar as atividades de atendimento e

¡sclarecimento as solicitações dos veículos de
lomunicação, tais como entrevistas ou prestação de
lsclarecimentos sobre ações, programas¡ e serviços,
ntilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil
ldequado, o tema em pauta e seu enfoque estratégico,
lentre outros;
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f.1. atendimento diário ajornalistas e gerenciamento das
informações solicitadas pelos veículos de comunicação;
niagem e análise para posterior solução da respectiva
femanda com subsídios dos órgäos estaduais que tenham
;ompetência sobre os assuntos delimitados no Proieto;
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d) Atendimento diário das solicitacões dos veículos de

comunicacilo (tais como iornais. revistas. TV. rádio e

internetl no âmbito de atuacão delimitado neste

Proieto B¿isico:

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número
de Horas
atividade
estimadas
por Mês

Ativid¡des que comporão o objeto dest¡
licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens¡
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R$ 3.978.637,9545.045 hsValor Tot¡l (15 meses)
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Total do nrlmero de horas atividades
estimadas por mês para atendimento
superveniente a este projeto básÍco

(a+b+c+d).

(

Issa

São Paulo,24 dejunho de202l

,]

CPF: 111.418.238-96

Pridea Comunicaç€io Ltda

CNPJ: 08.353.988/0001 -84

Rua Capit€io Antônio Ros4 376 -Cjgl
Jd. Paulistano - S.Paulo - SP - 01443-010

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

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-0'10 | Tel:11 3807.6146o o
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Eu, Pedro SÍlva pontador do RG ne L7.393.332 SSP - SP e do CPF ne 111.418.238-
96, nepnesentante legal do licitante Pnidea Comunicação Ltda ínteressado em

participan da Concornência ¡e øø4/2ø21, PROCESSO Administnativo no ø263/2ø21,
( DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal

Bnasileino, que:

a) a pnoposta apresentada foi elabonada de maneina independente e o seu conteúdo
não foi, no todo ou em pante, dineta ou indiretamente, Ínformado ou discutido
com qualquer outro licitante ou intenessado, em potencial ou de fato, no

pnesente procedimento Iicitatónio;
b) a intenção de apresentan a proposta não foí ínfonmada ou discutida com

qualquen outro licitante ou Íntenessado, em potencial ou de fato, no pnesente
pnocedimento lÍcitatónio;
c) o licitante não tentou, pon qualquer meio ou pon qualquer pessoa, influin
na decisão de qualquen outno IÍcitante ou intenessado, em potencial ou de

fato, no pnesente procedimento licitatónio;
d) o conteúdo da proposta apnesentada não sená, no todo ou em pante, dineta
ou indinetamente, comunicado ou discutido com qualquen outno lÍcitante ou

intenessado, em potencÍal ou de fato, no pnesente procedimento licitatório
antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da pnoposta apnesentada não foÍ, no todo ou em pante, Ínformado,
discutido ou recebido de qualquen Íntegnante nelacionado, dÍneta ou

indinetamente, ao órgão licitante antes da abentuna ofÍcial das propostas; e

f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teon e da

extensão desta declaração e gue detém plenos poderes e infonmações pana finmá-la.

DECLARO, aÍnda, que a pessoa junídica que nepresento conduz seus negócios de forma
a coibir fraudes, conrupção e a prátÍca de quaÍsquer outnos atos lesÍvos à

Admlnístração Pública, nacional ou estnangeira, em atendimento à LeÍ Fedenal ne

t2.846/ 2Ø],3 e ao Decreto Estadual ns 6Ø.Lø6/2ø14, tais como:

\)

I - pnometer, ofenecen ou dar, dineta ou indinetamente, vantagem indevida a

agente público, ou a tenceina pessoa a ele nelacionada;
II - comprovadamente, fÍnanciar, custean, patnocínan ou de qualquer modo

subvencionan a pnática dos atos ilícitos pnevistos em Lei;
III - compnovadamente, utilizar-se de intenposta pessoa física ou junídica
pana ocultar ou dissimulan seus neais interesses ou a Ídentidade dos

benefíciáníos dos atos pnaticados;
IV - no tocante a licÍtações e contnatos:

a) fnustrar ou fraudan, mediante ajuste, combinação ou qualquer outno
expediente, o canáten competÍtivo de procedimento licÍtatónio público;
b) impedin, penturban ou fraudan a nealização de qualquen ato de

pnocedimento licitatónio público;
c) afastar

o
ou pnocunar afastar licitante, por melo de fnaude ou

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9o andar, Conjunto 91O Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CËP 01443-010 I Tel: 11 3807,6146
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ofenecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação púb1ica ou contnato dela deconnente;
e) cnían, de modo fnaudulento ou irregulan, pessoa jurÍdica para
panticÍpan de licitação pública ou celebrar contrato adminÍstratfvo;
f) obter vantagem ou benefÍcÍo indevido, de modo fnaudulento, de

modifÍcações ou pnonrogaçöes de contnatos celebrados com a admlnistnação
pública, sem autonização em lei, no ato convocatónio da licitação pública
ou nos
Respectivos instnumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilÍbrio econômÍco-financeino dos contnatos
celebrados com a administnação pública;

V - dificultar atÍvidade de investigação ou fiscalÍzação de órgãos, entÍdades
ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusÍve no âmbito das

agências neguladonas e dos óngãos de fiscalização do sistema financeino
nacional.

São Paulo

RG no 17.
(

SSP - SP

CPF no 111 18.238-96
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0fl.353.988/0001-s4 
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PRIDEA
coMUNlcAÇÃo LTDA '

Rua Capitåo Antonio Rosa, 376

9o Andar Coni. 91

Jd. Paulistano - CEP 01443'010

L sÄo PAULo-sP .* J
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Rua Capitão Antônio Bosa, 376, 9o andar, Conjunto g1

Jardim Paulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Tel: 11 38076146
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PROCURAÇÃO

0utorgante

Pedro Silva Issa

Administrador

RG 17.393.332-x

cPF 111.418.238-96

Rua Caiubi, 234- APto I I 1

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

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ 08.353.988.0001/84

Rua Capitão Antonio Rosao 376 * CotÚ. 91

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

Outorgado

Ana Lucia Vener¡ndo

Gerente

RG: 15.633.558-x

CPF: 073.458.308-70

Rua Duque D'Aosta, 130

São Bernardo do Campo - São Paulo- SP - Cep: 09620-050

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

Jardim þaulistano I São Paulo - SP I CEP 01443-010 I Telr 11 3807'6146
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Objeto

Representar a Outorgante na Concorrên cia n"0212021

f-- Pror"rro SEGOV- PRC-2021/0581 -Unidade de Comunicação

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 assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao

bom e fîel cumprimento do presente mandato.

São Paulo,29 de Junho de202l

ü9.353.989/000t -s4 :l
PRIDEA !

coMUNrcAçÃo LTDA :

rìLra Capitão Antonio Rosa, 376
9u Andar Conj. 91

¡d. Paulistano - CEP 01443-010

SAO PAULO.SP
Pridea Comunicação Ltda

CNPJ: 08.353.988/0001-84
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Silva Issa

Adminishador

l
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