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PROPOSTA DE PREçOS ANEXO rv.l

PROPOSTA DE PREçOS

coxconnÊNcrA n' 0 5 / 202 t pRocr sso sEGov-pR c -202 t r 007 06

À Comissão Julgadora da Licitação,

A licitante CDN Comunicação CorporativaLtda, empresa com sede na Rua
Alvorada, 1151, Vila Olimpia, São Paulo /SP e inscrita no CNPJ: 57.863.854/0001-
19, 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 valor total de R$
1.978.324,0 (Hum milhão, novecentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro
reais e cinco centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha e do
cronograma fisico-financeiro ançxos e que constituem parte indissociável desta
proposta de preços.

Esta proposta é válida por 90 (noventa) dias.

São Paulo, 02 de Agosto de 2021

"l
Viviane Alvarenga de Freitas I CPF: 174.858.378-69
Representante legal por procuração.
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ANEXO IV.3

DECLARAÇÄO op ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PRoPoSTA E
arueçÄo coNFoRME Ao MARCo LEGAL ANTTcoRRUpÇAo

Eu, Viviane Alvarenga de Freitas, portador do RG no 23 921249 -6 e do CPF no 174
858 378 - 69, representante legal do licitante CDN Comunicação CorporativaLtda,
interessado em participar da Concorrência n" 0512021, Processo SEGOV-PRC-
2021100706, 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 apresçntar 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
indiretamcnte, comunicado ou discutido çom 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, comrpção e apráûica de quaisquer outros atos lesivos à
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no

12.8461 2013 e ao Decreto Estadual no ó0.10612014, tais como:
I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar apréúica dos atos ilícitos previstos em Lei;
III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica oujurídica para
ocult¿r 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 caráter competitivo de procedimento liciøtório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar arealizaçäo de qualquer ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou proçurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

sffi
ffi-*

'ryffiffiffiW#&
W

\



e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar de licitação publica ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificações ou prorrogaçöes de contratos celebrados com a
administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da
licitação pública ou nos respectivos instrumerttos contrafuais, ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-frnanceiro dos
contratos celebrados com a administração pública;

V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades
ou agentes públicos, ou intervir em sua ataação, inclusive no âmbito das

agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.

São Paulo,02 de agosto de202l

Freitas I CPF: 174,858,378-69
Representante legal por procuração.
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Planilha de Preços Unitários e Totais

Concorrência N' 05 1 2021 - Processo SEGOV-PR C-2021 1 007 06
Quadro de horas atividades estimadas para cada um dos itens que compõem o objeto
desta licitação.
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b.2. apoio na elaboração de relatórios eqpecíficos
sobre temas relacionados a ações, projetos e
serviços que envolvam o âmbito de atuação
delimitado no Projeto Básico, para servir como
ferrarnenta de suporte as a@s de comunicação
realizadasjurto aos veículos de comunicaçãq no
bcante à divulgação e publicaçâo destes temas,
afendendo ao disposto no artigo 37, $1o da

Federal.

24.691,20R$ 77,16

c!

b.1. avaliação diaria por meio de leitura do conteúdo
das maferias jomalísticas publicadas que abordam
temas concementes ao âmbito de atuação elencado no
"item 2.1" do projeto, bem como de ferrarnentas de
comunicação disponibilizadas que versem sobre tais
a@s, progamas e projetos, assim comoverificação
dos rezultados obtidos com a aplicação do plano de

referido no item

ôl(a

b) Monitoramenûo dÍário da expos(fo dos projeûoq
aSes e programas na mídia - vefculos de
comunkuSq assim considerados os jornair,

rádio e internet

9.603,23R$ 157,43\o
a.1. elaboração de relatorio diario daexecução dos
objetivos de comunicação propostos, com descrição do

no clia-de demandas e
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a) ElaboraSo e desenvohimenúo de pl¡no
ctnnt@im e operacbnal de omunicação, a fim de
informar de forma efknz sobrr as aç@ projeúoo e
programas que alude o objeúo desûe projeúo básio.
Este plano etratfuico e operacional dwe conter
medidas decurtqmédio elongo pr¡zo, com
propostas de exocução que poasibilitem o
fornæimento deinforma$o adequada a tudos os
velculos de comunÍcação, ontemphndo a forma e
conteúdo da produção deinformativos, sejam eles
prcrs releases, avisos de paut& artþoq noúas, cartas

suånmsárioseoutros materiais
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d4. controle do levantamento de informações sobre

cada veículo de comunicação, realizado por meio de

pesquisas e atividadesconelatas, de acordo com
modelo definido pela C,oordenação de Imprensa da

unidade de Comunicacão.
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d3. avaliação e planejamento esuaægic,o de eventuais

contatos e reuniões diretos e personalizados entre os

veiculos de comuricação e as arÍoridades doPoder
Execr¡tivoEstadual definidos emcomum acordo com o
gestor do conûalo, indicado pela Coordenação de

Imprensa da unidade de Comunicação, primeiramente,

ouque, num ægundomomento, conaibuam de forma
efetiva para o adequado cumprimento desses serviçog
semprre objetivando wna adequada divulgaøo dâs

açñes, projetos e serviços em epígrafe, respeitandose
as obrigações legalmente instiûúdas de educar e

informar à populæão do Estadot
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d2. apoio na sele$o e ryalificação de porh-vozes e

representantes (denfte os servidores publicos eshduais)
que irão realizæasatividades de atendimento e

esclarecimento às solicita@s dos veículos de
comunicação, tais como entrevistas ou prestação de

esclarecimentos sobre ações, progrðnas e serviços,

utilizando sempre criterios técnicos, tais çomo o perñl

adoquado, o tema em paúa e seu enfoque esüategico,

deuheoufos;

52.089,84R$ 65,77
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d 1. atendimento dirário ajomalistas e gerenciamento

das informa@s solicitadas pelosveíctrlos de

comunicação; üiagem e æuálise paraposterior sohrção

da respectiva demanda com subsídios dos órgãos

estaduais quetenham compeÉncia sobne os assuntos

detimita<los no Proieüc;
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d) Aúendimento diário das mlicitn$e¡ dos vefuulos

demmunicação(tais como jornais, rcvistas, TV,
rádio e internet) no âmbiûo de atua$o delimitado
nesteProieúo Básico,

\o
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c.2. prúrryãa dematrrial (releasæ, avisos de pauta
artigoq notas, enüre outros) com informações

finrdamenþdas, além daelaboração de estraægiae

ações de divulgação, com acompanhamento dos

resisfosnamídia

45.504,00R$ 72,00
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c.1. alimentação diaria dob'anco de dadm desenvolvido
pelaUnidade de Comtnicação, com informações

deþlhadas sobre os objetivos, recursos, pmzos e

resultados dos programas, planog ações e serviços

delimitados no Proieto;
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c) Apoio år Unidade de Comunicação na prcduçño
gerenciamento e disseminação de informa$es
voltrdas à comunicacão exûema e inúerna:
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R$
131.888,27

n
æ

Total do número de horas atividades
etimadas por mês para aúendimenúo supervenients
Ðo Proieto Básico (#b+c+d).

Valor total para 15 meses de atendimento: Hum milhão, novecentos e setenta e oito
mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos.

São Paulo, 02 de agosto de 2021

vi de Freitas I CPF: 174.858.378-69
Representante legal por procuração
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comunicação
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outorgãnts

A CDN Comunicação Corporativa ltdâ. lnscrit;¡ sab o CNPJ nrì. 57.863.854/0$0L"tg conr sede

na Rua Alvorada, L151 * 5' ancìar', Vila Olimpia, CIP: 0455Û-Üta, 5ñu Paula / SP, rreste ato

reprilsenT.adäporse[Jrepresentañteslegal, FabioSou¿a dosSantr:s, ßrasileiro, inscrito nclCPF

sobon':2?û.220.803-72 eRG n" 19.24.8,746 ".5Pe Fabic¡YuquelsotrBarbosa,llrasileiro,

ínscritn nn CPF sobo n": 276.592.788-Û0 e RG n" 17.5CI3'896-X * SP.

CIutorgado

Viviane Alvarenga de Freitas, R6.; 23.921'249'fi e CPF.:1.74.85S.37S-69

Objetc
Rcpr*:sentaraoutorgante naConcorrôtrcí405/?021, processo$EüOV-PRC-202UÛ0706' da

secretaría de governo, unidade de comunícação do Governo do [stado de 5ão Pauln para a

presiação je serviçr:s de assessoria de imprensa e conrunícaçãr: pala a Subsecretaria de

Conrunicação * órgãa central do Siste ma cie Cc¡rnunicação Co Estado de São Paulo -'5lçOM'
co¡rfortne [dital supracitacJo * se{Js ånex$s.

Poderes
Apresentar rjocunlentaçãc e propostiãs, participar de sessões pfrblicas de aiierlura de

documentos de habilitaçäc¡ e cle pröpostäs, a$;inar ¡ìs respectivãs ãtâ$, registrar oc*rrôncias,

formular impugnaçðes, interpcr recurs*5, r*nunci¿*r ao clireito d* recurco, renL¡ncì.ìr â recur5ar

ínterpost6 e assinar larlcs as ätos ij quaìsquer cìc¡cumentcs indispensáveis à r'e¿li¿ação rJo

certame e *o borr e fiel cumprimento do presenle mandato'

S?io Paula, 15 de julhc de 2û21.
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