
PROPOSTA DE PREçOS ,ø

on{nv
coNcoRRÊncn N" 05/2021
PROCESSO SEGOV-PRC-202L / 007 a6

À Comissão fulgadora da Licitação,

o liciranre ApEx C0MUNICAçÃO ESTRATÉGICA LTDA localizada na Rua Padre

Anchieta, L923, CEP 80730-000, Curitiba-PR, CNPJ 08658196/0001'18, 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

u"ío. total de R$ R$ 2.739.3L5,15 (Dois milhões, setecentos e trinta e nove mil,

trezentos e quinze reais, quinze centavosJ, iá computado o BDI, nos termos da

planilha u do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parti

indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Curitiba, Paraná 03 de agosto de202t.

LEO FAGUNDES

Sócio
CPF 76 /RG57793L5-5

L

+55



o
ESPECTFTCAçÃO DOS SERVIçOS/ATTVTDADES E VALORES

PrANIIHA DE PREçO DA PROPOSTA E
DEMONSTRAçÃO MENSAT DE CUSTOS E TMPOSTOS

R$

L4.774,20
R$

242,20
[a1)

61 hs

a.1. elaboraçäo de relatório da execução
dos obietivos de comunicação
propostos, com descrição do
cumprimento de demandas e ações no
dia;

a) Elaboração e desenvolvimento de
plano estratégico e operacional de
comunicação, a fim de informar de
forma eficaz sobre as ações e
programas a que alude o "item2.1" do
Projeto Básico. Este plano estratégico e
operacional deve conter medidas de
curto, médio e longo prazos, com
propostas de execução que possibilitem
o fornecimento de informação
adequada a todos os veículos de
comunicaçâo, contemplando a forma e
conteúdo da produção de informativos,
seiam eles press releases, avisos de
pauta, artigos, notas, cartas e outros
materiais necessários para sua
execução:

Valor total
mensal por
atividade

Preço
por hora

Nr. de horas
atividades

estimadas nor mês

Atividades que comporâo o obieto
desa licitação, subdivididas em

itens técnicos e seus subitens
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o

R$
34.185,60

R$
106,83

[b2)
200h

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 Básico, para servir como
ferramenta de suporte às ações de
comunicação realizadas iunto aos
veículos de comunicação, no tocante à
divulgação e publicação destes temas,
atendendo ao disposto no artigo 37,

$1o da Constituição Federal.

[b1)
120h

b.1. avaliação diária, por meio de leitura
do conteúdo das matérias jornalísticas
publicadas que abordam temas
concernentes ao âmbito de atuação
elencado no "item 2.L" 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;

(b1+ b2)
320h

b) Monitoramento diário da exposiçäo
dos projetos, ações e programas na
mídia - veículos de comunicação, assim
considerados os jornais, revistas, TV,
rádio e internet:

Valor total
mensal por
atividade

Preço
por hora

Número de horas
atividades

estÍmadas nor mês

Atividades que comporão o obieto
desta licitação, subdivididas em

itens técnicos e seus subitens
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o

R$
63.010,40

R$
99,70

(cz)
316h

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

[c1)
316h

c.1. alimentação diária do banco de
dados desenvolvido pela Unidade de
Comunicação, com informações
detalhadas sobre os obietivos, recursos,
prazos e resultados dos programas,
planos, ações e serviços delimitados no
Proieto;

(cI + c2)
632h

c) Apoio à Unidade de Comunicaçäo na
produção, gerenciamento e

disseminação de informações voltadas
à comunicaçäo externa e interna:

Valor total
rnensal por
atividade

Preço
por hora

Número de horas
atividades

estimadas por mês

Atividades que comporão o obieto
desta licitação, subdivididas em

itens técnicos e seus subitens

4
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o
R$

72.L27,44

),

--)

R$
9L,07

1g8h

d.3. Avaliação e planejamento
estratégico de eventuais contåtos e

reuniöes diretos e personalizados entre
os veículos de comunicaçäo e

autoridades do Poder Executivo
Estadual definidos em comum acordo
com o gestor do contrato, indicado pela
Coordenação de Imprensa da Unidade
de Comunicação, primeiramente, ou

Qü€, num segundo momento,
contribuam de forma efetiva pâra o
adequado cumprimento desses
serviços, sempre obietivando uma
adequada divulgação das ações,
proietos e serviços em epígrafe,
respeitando-se as obrigações
legalmente instituídas de educar e

informar à população do Estado;

19Bh

d,2. Apoio na seleção e qualificação de
porta- vozes e representantes

[dentre os servidores públicos
estaduais) que irão realizar as

atividades de atendimento e

esclarecimento às solicitações dos
veículos de comunicaçâo, 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 seu
enfoque estratégico, dentre outros;

19Bh

d.1. Atendimento diário a jornalistas e
gerenciamento das informações
solicitadas pelos veículos de
comunicação; triagem e análise para
posterior solução da respectiva
demanda com subsídios dos órgäos
estaduais que tenham competência
sobre os assuntos delimitados neste
proieto;

(d1+d2+d3+d4)
792h

d) Atendimento diário das solicitações
dos veículos de comunicação ftais como
jornais, revistas, TV, rádio e internet)
no âmbito de atuação delimitado neste
Projeto Básico:

Valor total
mensal por
atividade

Preço
por hora

Número de horas
atividades

estimadas nor mês

Atividades que comporão o obieto
desta licitação, subdivididâs em

itens técnicos e seus subitens
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o

R$ 2.739,315,15
(Dois milhões,

setecentos e b:inta e
nove mil, trezentos e
quinze reais, quinze

centâvosì

H:27.O75Valor totål (15 meses)

[a+b+c+d)
R$

182.62L,011.805 horas

Total do nrlmero de horas atividades
estimadas por mês para

atendimento superveniente a este
obieto (a+b+c+d)

19Bh

d.4. Controle do levantamento de
informações sobre cada velculo de
comunicação, realizado por meio de
pesquisas e atividades correlatas, de
acordo com modelo definido pela
Coordenação de Imprensa da Unidade
de Comunicação.

Curitiba, Paraná 03 de agosto de 202I.

LEO FAGUNDES
Sócio
CPF 6 / RG 5779315-5

I
1
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