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ENVELOPE N"2 - PROPOSTA DE PREÇOS

Razão social: C. A. DA SILVA COMUNICAÇAO

CORPORATIVA

Endereço: Av. Moema 728, Conj. 21 - Moema, SP

CEP: 04077-023

CNPJ: 34.182.448/000 1 -95

Inscrição Estadual: Isenta
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Validade desta proposta é de 60 dias.

São Paulo, 4 de

C.A.daS

CNPJ

Car

CPF:

RG:3,729.993-7
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À Comissão Julgadora da Licitação,

A licitante C A da Silva Comunicação Corporativa, Av. Moema, i2g, Conj.2l' CNPJ 34'182'44g/000r-g5,por intermédio do representante regar que esta subscreve,após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Editar e seus anexos e ter tomadoconhecimento do rocar e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto,PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integrar responsabiridade pero varor totar deR$ 2'130'526'86 (dois milhões cento e trinta mir quinhentos e vinte e seis reais e oitentae seis centavos)' já computado o BDI, nos termos da pranirha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem parte indissociáver desta proposta de preços.
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PLANILHA DE DETALHAMENTO DO PREÇO DA PROPOSTA

E DEMONSTRAÇAO MENSAL DE CUSTOS E IMPOSTOS

r-
I

at,

(o

descrição do cumprimento de demandas e

compropostos,comunicaçãodeobjetivosdos
execuçãodaranode relatórioa. elaboração

no dia.
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Valor tdal rn€nsal por
atividade

Preço pa hora

NúmøodeHqas
atividade €6timadas

pc Mês

Atividades que @rnporåo o obj do d€da lidtaçãq
srrbd¡v¡dida €m itqrs técr¡icæ e s¡s s¡b¡tqs

trio CA ô Slm Conudcnflo CoDorMt r - CNPJ 34.192.448/0001-9j
Ttlo. n¡¡tq, hngn 6 nn¡bfi
Av. Mæma,728,tunj.21

CfP:04077-023 - Mosr¡ð,Så0 påuto -Sp ,ffj
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apoio na elaboração de relatórios
temas relacionados a aøes, projetos e serviços que
envolvam o âmbito de atuação delimitado neste Edital,
para servir como ferramenta de suporte ¿às ações de
comunicação realizadasjunto aos veículos de
comunicação, no tocante à divulgação e publicação destes
temas, atendendo ao dìsposto no artigo 37, $ I " da
Constituição Federal.

específicos sobre
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comunicacão- referido no item orecedente:
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Valor tctal nì€nsal pø
at¡v¡dade

Preço pø haa

NúmsodeHoras
at¡v¡dadeestimadas

pc Mês

Atividades que cqnpdão o obj eto d€sta lidtaçãq
sr¡bdividida ern itsrs técnicæ e q¡s subitms
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material (releases, avisos de paut4
artigos, notas, entre outros) com informações
fundamentadas, além da elaboração de estratégia e ações

divulgaçâo, com acompanhamento dos regisFos na

c.2. produção de

mídia.
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banco de dados desenvolvido
pela SUBSECOM, com informações detalhadas sobre os

recursos, prazos e resultados dos programas,
ações e serviços delimitados neste Edital;

c. L alimentação diríLria do 6

^8_rË
s$

6
É.

a3

8e+ (\¡

EE

Fqtciam€nto e d¡ssútinacão de infdmacöes

Vald tctal rnensal por
atividade

Preço pa hca
Númerode Horas

atividadeestimadas
pü Mes

Atividades que cqnporão o obj do dda licjtaçaq
srbdiv¡dida qî itsrs técnicæ e seus subitøls
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d.4. controle do levantamento de informações sobre cada

veiculo de comunicação, realizado por meio de pesquisas

e atividades conelatas, de acordo com modelo definido

pelo gestor do conÍato de Imprensa do Desenvolve SP.

Or!lolótrl

d.3. avaliação e planejamento estrategico de eventuais

contatos e reuniões diretos e personalizados entre os

veículos de comunicação e as autoridades do Poder

Executivo Estadual definidos decomum acordo com o

gestor do contrato, indicado pelo Desenvolve SP,

primeiramente, ou que, num segundo momento,

conÍibuam de forma 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 que irão realizar as atividades de

atendimento e esclarecimento às soliciøções dos veículos

de comunicação, tais como enÍevistas ou prestação de

esclarecimentos sobre ações, programas e serviços.

utilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil

adequado, o tema em pauta e seu enfoque estrategico,

dentre outros;
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d.1 . atendimento diário a jomalistas e gerenciamento das

informações solicitadas pelos veículos de comunicação;

triagem e análise para posterior solução da respectiva

demanda com subsídios dos órgãos estaduais que tenham

mrnpetência sobre os assuntos delimitados neste projeto;

$l
åle
el$EIl\+lrlEI

d) Atendimfito diário das sdic¡tacõ€s dæ vcÍct¡læ de
@rnunicacäo (tâisdnojqnais rq/¡*æ, TV. rádioe
interndl no êmbito de atuacão ddimitado ne*e
Edital. corn as seq¡intes atribuicöes e €spæ¡ficaaõ€s

Valor tctal rn€nsal por

atividade
Preço pa hca

Número de Horas
ativ¡dadeedimadas

Pq Mês

Atividades que ønpdão o obj Éo d€da lidtaçaq
subdividida ern itenstécniæeæt¡ssubitens
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Tctal do número de hqasatividades estimadas pa mês para atendimento

srpcverierte a esûe prcf eto bádco(arb+c+d),
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Vala Tcfal (15 meses)

Validade desta proposta é de 60 dias

27.075 hs
R$

2.130.526,86
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São Paulo,4 de agosto de202l

C. A. da Silva Comunicação Corporativa

CNPJ.: 34.182.448/000 I -95

Carlos Alberto da Silva

CPF:007.545518-81

PtG:3.729.993-7

=trio
C A ô Sr¡ Cornr{c¡Ê Corpûrdtn ' CNPJ 34.18144&m01'95

Tdo,nr¡¡nhrem8nüüClo
Av. Moema 728, Conj. 2l
C8ft040ï423 - Moffia,5åo hulo - 5P b

)

I

,\w
-\,P



t

rLANTLHA DE cusros E FoRMAçÃo on PREÇos

DESPESAS COM PESSOAL

4.261,æTOTAL
ADICIONAIS1

40 251.5022-301805DESPESAS COM PESSOALI

VAI.OR
TOTALVÀLOR DA HORAQTDE. HORASCATEGORIA PROFISSIONALIÏIM

ENCARGOS/OBRTGAÇOES

INSUMOS

1.05250TOTAL

282.505,6550PERMANENTEIt

780,007,80100DE CONSTJMO

VA!¡R
TOTAL MENSAL (R$)vALoR uNtrÁRlo (R$)QUANTTDADEDEscRrÇÃoIlEM

CA d¡ 5{v¡ Corn¡*ødoCorporm¿ -CNPJ 34'182448/m01'95

Iih, nür1 htuñnonPub*
Av. l.,loema, 728, Coni. 21

CEÊ 04077423 - Moens, São Paulo - 5P
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142.Oæ,12100o/o

49.114.8334,s82%DEMAIS COMPONENTES

?? ¿55 ?q19.330YioTRIBT]TOSIV

1.062,500,75VoINSUMOSlII

24.150,9017,000%ENCARGOS/OBRIGAÇÒES SOCIA ISII

40.25 I .5028.340YoDESPESAS COM PESSOALI

VALOR TOTAL (R$)DESCRIÇÃOITEM
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6.440,24INSSIII

8.050,30FERIASll

8.050,3013" SALAzuOI
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27.455,39TOTAL
1t.078,74I.R.

4.261,05COFINSIV
923.23PISIII

4,090,61CSLLII
7.t0r,76ISSI

VALOR TOTAL MENSAL (R$)DESCRICAOITEM
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TRIBUTOS

DEMAIS COMPONENTES

Validade desta proposta é de 60 dias.

São Paulo,4 de agosto de202l

C. A. da Silva Comunicação Corporativa

CNPJ.: 34.182.448/000 I -95

Carlos Alberto da Silva

CPF: 007.545518-81

PtG 3.729.993-7
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49.',114,83TOTAL
28.375,10LUCROIII.VI
2.370.00ASSINATURASIII.V
1.500,00CELULARESIII.IV
3900,00VIAGENSIII.III
960,00VALE-TRANSPORTEIII.II

3.000,00VALE-REFHCÃOIII.I
OUTROSIII

4.709,73DESPESAS OPERACIONAISII
4.300,00DESPESAS ADMINISTRATIVASI

VALOR TOTAL MENSAL (RS)DESCRTCÃO¡TEM
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c A DA SrLVA COMUNTCAÇÃO CORPORATIVA - 34.182.448/û0Û1-95

DECLARAÇÃo nn ELABoRAçÃo TNonpENDENTE DE PRoPosrA E

l.ruaçÃo coNFoRME Ao MARco LEGAL ANTrcoRnueçÃo

Eu, Carlos Alberto da Silva, portador do RG 3.729.993-7 no e do CPF 007.545.518-81,

representante legal do licitante C A DA SILVA COMLTNICAÇÃO CORPORATIVA,

interessado em participar da Concorrência no 0412021, Processo SEGOV-PRC-

2021100557, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código

Penal Brasileiro, que: a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e

o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou

discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatório; b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou

discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente

procedimento licitatório; c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer

pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de

fato, no presente procedimento licitatório; d) o conteúdo da proposta apresentada não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer

outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento

licitatório antes da adjudicação do objeto; e) o conteúdo da proposta apresentada não foi,

no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado,

direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e f) o

representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta

declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. DECLARO, ainda,

que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,

corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional

ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n' 12.8461 2013 e ao Decreto Estadual no

60.10612014, tais como: I - jrometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente,

indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - *
financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar aprëttica dos atos ilícitos

previstos em Lei; ll 610412021 III - _comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa

física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos

beneficiários dos atos praticados; IV - _no tocante a licitações e contratos: a) frustrar ou

fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o carërter competitivo

de procedimento licitatório público;

CA d¡ 3lv¡ Coru*ødo Cûrporffið -CNPJ 34.182.448/0001-95

Trlo,nnnaknürnemuÞdo
Av. Llcema, 728, Conj. 21

CËRCr40n{23 - Moeilå,5åo hulo - 5P
=trio ,(

îr-v



c A D,A SILVA COMUNICAÇÄU LURPORA llVA - 34.182.448/0001-95

b) impedir, pefturbar ou fraudar arealização de qualquer ato de procedimento licitatório

público; c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo; d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; e)

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública

ou celebrar contrato administrativo; f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo

fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública

ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou g) manipular ou fraudar o equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; V -
_dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou interuir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos

órgãos de frscalização do sistema f,rnanceiro nacional.

São Paulo,4 de
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