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a.l. elaboraçÍio de relatório diririo da

execuçåo dos objetivos de comunicaç¿lo

propostos, com descrição do cumprimento de

demandaseações no diâ.

eË

a) Elaboracão e desenvolvimento de olano

estratéeico e oneracional de comunicacilot a

fim de informar de forma eficaz sobre as

acões. proietos e nrosramas que alude o

o rriûem X1"" do hoieb Báún Este plano

estratéeico e operacional deve conter
medidas de curto. médio e longo prazo. com
propostas de execucäo que possibilitem o

fornecímento de informacão adeouada a
todos os veículos de comunicacão.

contemnlando a forma e conteúdo da

nroducão de informativos. seiam eles press

releøses. ayisos de Dauta. artigos. notas.

cartas e outros materiais necessários
Dara sua execucllo.

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de

Horas
atividade

estimadas por
Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitaçãoo 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

delimitado no Edital, para servir como ferramenta
de suporte às ações de comunicação realizadas

lunto aos veículos de comunicação, no tocante à
divulgação e publicação destes temas, atendendo ao

disposto no artigo 37, $1o da Constituiçäo Federal.
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b.l. avaliação diária" por meio de leitura do
conteúdo das matérias jornallsticas publicadas que

abordam temas concernentes ao âmbito de atuação

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 comunicaçäo, referido no
tem precedente:
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b) Monitoramento diório da exposicão dos

proietos. acões e proer+mas na mídia - veícplos

de comunicacão. assim 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 comporilo o objeto desta

licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

f Rua Capitâo Antônio Fìosa, 376, 9" andar, Conjunto 91
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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, com acompanhamento dos
registros na mldia.
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c.1. alimentação diária 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 Proieto.
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c) Aooio ò Unidade de Comu+icacõo na
producão. eerenciamentg e disseminacão de

infoqmacões voltadas à comunicacilo externa e

interna:

Valor
total
mensal
por
atividade

Preço por
hora

Número de

Horas
atividade

estimadas por
Mês

Atividades que comporão o objeto desta

licitaçãon subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

(
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d.4. controle do levantamento de informações sobre cada
veículo de comunicação, realizado por meio de pesquisas
e atividades correlatas, de acordo com modelo definido
pela Coordenação de Imprensa da Unidade Contratante.
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d.3. avaliação e planejamento estratégico de eventuais
contatos e reuniões diretos e personalizados entre os
yeículos 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, primeiramenteo ou
que, num segundo momento, contribuam de forma efetiva
para o adequado cumprimento desses serviços, sempre
cbjetivando uma adequada diwlgação das ações, projetos
: serviços em epígrafe, respeitando-se as obrigações
legalmente instituídas de educar e informar à população
fo Estado;
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d.2. apoio na seleção e qualificação de porûa-vozes e
representantes (dentre os servidores públicos estaduais)
que irão realizar as atividades de atendimento e

esclarecimento às solicitações dos veículos de
comunicação, tais como entrevistas ou prestação de
esclarecimentos sobre açõeso programris e serviços,
utilizando sempre critérios técnicos, tais como o tema em
pauta e seu enfoque estratégico, dentre outros:
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C.l. atendimento diário a jomalistas e gerenciamento das
informações solicitadas pelos veículos de comunicação;
triagem e análise para posterior solução da respectiva
ilemanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenham
rompetência sobre os assuntos delimitados no Projeto
Básico;
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d) Atendimento diário das solicitscões dos veículos de

comunicaçäo (tais como iornais. revistas, TV. rádio e
internetl .no âmbito de atuacão delimitado neste
Proieto Básico:

Valor
toúal

mensal
por
atividade

Preço por
hora

Nrlmero
de Hor¡s
atividade
estimadas
por Mês

Atividades que comporão o objeto desta
licitação, subdividida em itens técnicos e seus

subitens:

oJ, Rua Capitão Antônio Bosa, 376,9" andar, Conjunto g1
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IU$ 2.404359n3027.075 hsValor Total (15 meses)
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Total do número de horas atividades
estimadas por mês psra atendimento
superveniente ao Projeto Básico (a+b+c+d).

São Paulo, 03 de agosto de202l

Pedro Issa

CPF: I11.418.238-96

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ: 08.353.988/000 1 -84

Rua Capitão Antonio Rosao 376 - Cj 9l

Jd. Paulistano - S.Paulo - SP - 01443-010
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AltJ,'t./ \V'ry
Eu, Pedro Silva pontadon do RG ne L7.393.332 SSP - SP e do CPF ne 111.418.238-
96, nepresentante legal do licÍtante Pridea Comunicação Ltda interessado em

panticipan da Concornência ne øø5/2ø21, SEGOV-PRC-2ø21/øø76, DECLARO, sob as penas

da LeÍ, especialmente o antigo 299 do Código Penal Bnasileino, que:

a) a pnoposta apnesentada foi elabonada de maneira independente e o seu conteúdo
não foi, no todo ou em parte, dineta ou indiretamente, infonmado ou discutido
com qualquen outno licitante ou intenessado, em potencíaI ou de fato, no

pnesente procedimento licitatório;
b) a intenção de apnesentar a pnoposta não foi infonmada ou discutida com

qualquen outno licitante ou intenessado, em potencÍal ou de fato, no pnesente
pnocedimento licitatónio;
c) o licÍtante não tentou, por qualquer meio ou pon qualquen pessoa, influin
na decisão de qualquen outro licitante ou interessado, em potencial ou de

fato, no pnesente pnocedimento licitatónio;
d) o conteúdo da proposta apresentada não sená, no todo ou em parte, direta
ou indinetamente, comunicado ou discutido com qualquen outno licitante ou

interessado, em potencial ou de fato, no presente pnocedimento licitatónio
antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da pnoposta apnesentada não foi, no todo ou em pante, infonmado,
discutido ou necebido de qualquer integrante relacionado, dineta ou

indinetamente, ao órgão licitante antes da abentuna oficial das pnopostas; e

f) o nepresentante tegal do licitante está plenamente ciente do teon e da

extensão desta declanação e que detém plenos podenes e infonmações pana finmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de fonma

a coibir fraudes, cornupção e a pnática de quaisquen outnos atos lesÍvos à

Administnação Públíca, nacional ou estnangeina, em atendimento à Lei Federal ne

t2.846/ 2ØL3 e ao Decneto Estadual ne 60.Iø6/2ø14, taÍs como:

I - pnometen, oferecen ou dan, dineta ou indinetamente, vantagem indevida a

agente púb1ico, ou a tenceina pessoa a ele nelacionada;
II - comprovadamente, financian, custean, patrocinan ou de qualquen modo

subvencionan a pnática dos atos ilícitos pnevistos em Lei;

III - compnovadamente, utilizan-se de interposta pessoa física ou junídica
pana ocultan ou dissimulan seus reais intenesses ou a identidade d

beneficiánios dos atos pnaticados;
IV - no tocante a licitações e contnatos:

a) fnustrar ou fraudan, mediante ajuste, combinação ou qualquen outno
expediente, o canáten competitivo de pnocedimento lÍcitatónio púb1ico;
b) impedir, pentunban ou fnaudan a realização de qualquen ato de

procedimento 1Ícitatório público;
c) afastar ou pnocunar afastan licitante, potr meio de fnaude ou

ofenecimento de vantagem de qualquen tipo;
Rua Capitão Antônio ßosa, 376, 9o andar, Conjunto 91
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d) fnaudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) cniar, de modo fnaudulento ou irregular, pessoa junídica para
pantícipan de licitação públÍca ou celebnan contrato admÍnistrativo;
f) obten vantagem ou benefícÍo índevÍdo, de modo fnaudulento, de

modificações ou pnorrogações de contnatos celebnados com a admÍnistnação
pública, sem autonização em lei, no ato convocatónio da licitação púb1ica
ou nos
Respectivos instnumentos contnatuais; ou

Ð manipulan ou fnaudan o equilíbrio econômico-financeino dos contnatos
celebrados com a admÍnistnação pública;

V - díficuttar atividade de Ínvestigação ou fiscalização de óngãos, entidades
ou agentes púb1icos, ou Íntervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências neguladoras e dos óngãos de fiscalização do sistema financeino
nacional.

São Paulo ø2 e to de

Pedro

RG no 17. SSP _ SP

CPF no 111.418.238-96

l* og.gsg.pss/ooot_s4 
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r!tr. coMUNtcAçÄo LTDA
Rua Cap^ítao Antonio Rosa, 37S
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PROCURAç^Ã,O

Outorgante

Pedro Silva Iss¡

Administrador

RG 17.393.332 SSP - SP

cPF 1il.418.238-96

Rua Caiubi, 234 - Apto I I I

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

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ 08.3s3.988.0001/84

Rua Capitäo Antonio Rosa, 376 - Conj. 9l
Jd. Paulistano - São Paulo - SP - Cep: 01443-010

Outorgado

Flavia Gonzalez de Souza Br¡z

Diretora Executiva

RG: 33.446.484-5

CPF: 325.031.828-01

Rua Dos Caeteso 4228L I apt 6l

Perdizes- São Paulo- SP - Cep: 05016-081

Rua Capitão Antônio Rosa, 376, 9'andar, Conjunto 91
Jardim Paulistano I sao Paulo - sP I cEp 01443-oto I Tel: 1t 3807.6146)**o o
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Objeto

Representar a Outorgante na ConcorrênciaNo A0512021

PROCES SO SEGOV-PRC -2021 / OO7 06

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 fiel cumprimento do presente mandato.

São Paulo, 02 de Agosto de202l

r 08.353.98s/CI001-84
I

PRIDEA

coMuNlcAçAo LTDA

Rua CaPitåo Antonio Rosa' 376

9o Andar Çorìl' Y I

L¿. Pauiisänï'" ieþ ot¿qe'oto

SAO PAULO-SP

Pedro Issa

_l Pridea Ltda

CNPJ: 08.353.988/0001-84

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

Jardirn Paulistano I Sao Paulo - SP I CEP 01443-010 | Tel: 11 3807.6146
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