
rtners
Comunicação Pro Eusiness

pnocuneÇÃo

Pelo presente instrumento particular de procuração, a Partners Comunicação
lntegrada LTDA, inscrita no CNPJ sob no 03.958.-50¿/OOO1-OZ, situada à rua
Desembargador Alfredo de Albuquerque, 200 - bairro Santo Antônio, Belo Horizonte
- MG - CEP 30.330-250, por meio do seu responsável legal o Sr. Dino Bastos Savio
inscrito no cPF No 014.410.936-05 e portador do RG rìo 12743020, acima
qualificados, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. Thiago Silvério de
Carvalho Rodrigues portador do RG no MG-10474671 e CpF no oqlq.szq.g26-27,
Gei"ente de licitaçÕes, a quem confere poderes para representar a OUTORGANTE;
com o fim específico de representar a outorgante perante todas as modalidades
licitatórias, podendo, assim, retirar editais, retirar cópias, retirar envelopes, propor
seu credenciamento, apresentar Propostas e Documentos de Habilitaçãä, atuar emnome da representada, participar de sessÕes públicas de abertura dessas
Propostas e Documentos, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências,
formular impugnaçöes, interpor recursos, renunciar ao direito de recursos e de
contrarrazões, assinar contratos de fornecimento de matérias e/ou prestação de
serviços, firmar compromissos, negociar preços e assínar todos os atos, enfim,
todos aqueles atos que se fizerem necessáriós para o bom e fiel cumprimento do
presente mandato.

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021
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ANEXO IV.I

PROPOSTA DE PREçOS

coNcoRnÊrucn Noos/2021

PROCESSO SEGOV-PRC.

2021t00706

À Comissão Julgadora da Licitação,

A PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, situada no endereço rua

Desembargador Alfredo De Albuquerque, 200, Santo Antônio, Belo Horizonte/MG,

CEP: 30.330-250, CNPJ 03.958.50410001-07, 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 Contratação de Assessoria de

lmprressa, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade

pelo valor total de R$ 1.673.985,39 (hum milhão, seiscentos e setenta e três mil,

novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), já computado o BDl,

nos termos da planilha e do cronograma físico-financeiro anexos e que constituem

parte indissociável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2021
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cPF 044.524.826-27

Representante Legal
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'l'11.599,03R$la+b+c+d) 1.805 hs
âfandÌña.f^ êrrñaruaníênta âô Prô¡êfô Rá<i.ô lâ+h+r+dl
Total do número de horas atividades est¡madaspormês para

'l98hs

d.4. controle do levantamento de informaçóes sobre cadaveiculo de
comunicação, realizado por meio de pesquisas e atividades correlatas, de
acordo com modelo def¡nido pela Coordenadoía de lmprensa da Un¡dade de
Oomùñicâcão

d.3. avaliação e planejamento estratég¡co de eventua¡s contatos e reunioes
diretos e peÍsonalizados entre os veiculos de comunicação e as
autoridades do Poder Executivo Estadual def¡n¡dos de comum acordo com o
gestor dó contrato, indicado pela Coordenação de lmprensa da Unìdade de

Comunicação, pr¡meiramente, ou que, num segundo momento,
contribuam de forma efeliva pafa o adequado cumprimento desses
sery¡ços, sempre objetivando uma adequada divulgação das açôes, prcjetos
e sery¡ços em epÍgrafe, respe¡tando-se as obr¡gações legalmente instituídas de
educar e informar à população do Estado;

1 98hs

198 hs

d.2. apoio na seleção e qualìficação de porta-vozes e representantes
(dentre os seNidores públicos estaduais) que irão realizar as atividades de

atendimento e esclarecimento às solicitaçôes dos veículos de comunicação, tais
como entrevistas ou prestação de esclarec¡mentos sobre ações, programas e

serviços, utilizando sempre critérios técnicos, tais como perfil adequado, o
tema em pauta e seu enfoque estratégico, dentre outrosi

198 hs

d.'1. atend¡mento diário a jornalistas e gerenciamento dasinformações
sol¡citadas pelos veículos de comunicaçãot triagem e análise para
posterior soluçâo da respect¡va demanda com subsíd¡os dos órgãos
estaduais que tenham competência sobre os assuntos delimitados no Projeto,

44.078,3655,65R$

(dl+d2+d3+d4ì 792 hs

dl Atendimento diár¡o das solicitacões dos veiculos de
comunicacão (tais como iorna¡s. rev¡stas. TV. rád¡o e
internet) no âmbito de atuaaão delim¡tado neste Pro¡eto Básico.

Valor total mensal por atividadePreço por horaNúmero de Horas
ativ¡dade esl¡madas

ôôr Mês
tócnicos e seus subitens:
At¡vidades que comporáo o objeto desta l¡citação, subdividida em itens

c.2. produção de materÌal (releases, avisos de pauta, artigos, notas, entre
outros) com informações fundamentadas, além da elaboração de estratégìa e
aÇôes de divulgaçâo, com acompanhamento dos reg¡stros na mídia.

316 hs

316 hs

c.1. alimentação diária do banco de dadosdesenvolv¡do pela Unidade
de Comunicação, com informações detalhadas sobre os objetivos, recursos,
prazos e resultados dos programas, planos, açôes e seryiços delim¡tados Projeto; 38.503,6560,92R$

(cl+c2|
632hs

c) Apoio à Unidade de Comqn¡cacão na produaão.
oerenciamento e disseminacão de informacões
voltadas à comunicacão externa e interna:

Valor total mensal por atividadePreço por hora
atividade

Atividades que comporão o objeto desta licitação, subdividida em ¡tens
técn¡cos e seus sub¡lens:

200hs

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 seryir como ferramenta de suporte às ações de
comunicação realizadas junto aos veículos de comunicação, no tocante à

divulgação e publicação destes temas, atendendo ao disposto no artigo 37, S1'
da Constitu¡ção Federal.

1 20hs

b.1. avaliação diária, por meio de leitura do conteúdo das matérias jornal ísticas
publ¡cadas que abordam temas concernentes ao âmbito de atuação
elencado no "¡tem 2.'1 " do projeto, bem como de ferramentas de comunicaçâo
dispon¡bilizadas que versem sobre tais ações, programas e projetos, assim
como verificação dos resultados obt¡dos com a aplicação do plano de

comunicação, .eferido no item precedente;
20.891,2065,29R$

tbt+b2)
320hs

bl Monitoramento diár¡o da exÞos¡cão dos
Þroietos. acões e Droqramas na mídia -
veiculos de comun¡cacão. ass¡m considerados os
iornais. revistas. TV, rådio e internet:

Valor total mensal por at¡vidadePreço por horaNúmero de Horas
atividade est¡madas

nor Mês
técnicos e seus subitens:
At¡vidades que comporão o objeto desta lic¡tação, subd¡v¡d¡da em itens

a.'1. elaboraçâo de relatór¡o d¡ário da execuçãodos objet¡vos de
comunicação propostos, com descrição do cumprimento de demandas e 6l hs

8.125,81133,21R$

(a1)
6lhs

al Elaboracão e desenvolvimento de plano
estratéqico e operac¡onal de comunicacão. a

f¡m de ¡nformaf de fgrma eficaz sobre as aQões. proietos e procramas que

alude o alude o "item 2,1" do Proieto Básico. Este plano estratéq¡co
e operacional deve conter medidas de curto. médio e lonqo prazo.

com ÞroÞostas de execução que possib¡l¡tem o fornecimento de
informacão adequada a todos os veículos de comunicacão. contemÞlando a

forma e conteúdo da producão de ¡nformativos. seiam eles
press releases. avisos de pauta. art¡oos.
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Ativ¡dades que comporão o objeto desta l¡citação, subd¡vidida em ilens
técnicos ê seus subitens: Valor total mensal por atividadePreço por hora

Número de Horas
ativ¡dade eslimadas

por
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PLANTLHA DE pREços uNtrÁRros E TorArs
coruconnÊrucln N o 0s/2021 pRocEsso sEGov-pRc-2021/00706

ANEXO IV.2

Belo Hor¡zonte, 04 de agosto de 202'1
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Representante Legal
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ANEXO IV.3

DEcLARAçÃo DE ELABoneçÃo TNDEeENDENTE DE pRoposrA E
nrunçÃo coNFoRME Ao MARco LEcAL ANTrcoRnupçÃo

Eu, Thiago Silvério de Carvalho Rodrigues RG n': MG - 10474671, CPF n'. 044.524.826-
27, representante legal do licitante Partners Comunicação lntegrada Ltda, interessado em
participar da Concorrência no 0512021, Processo SEGOV-PRC-Z9Z1100706, DECLARO,
sob as penas da Lei, especialmente o antigo 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 näo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influi 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 adjudicaçäo 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 órgäo 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 informaçöes para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a
coibi fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos Lesivos à Administração
Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n' 12.84612013 e ao Decreto
Estadual n' 60.10612014, tais como:
| - Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público,
ou a terceira pessoa a ele relacionada;
ll - Comprovadamente, financia, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionam a
prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
lV - No tocante a licitaçöes e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
competitivo de procedimento licitatório público;

31 3029.6888 ç, 61 3321.0542
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b) impedir, perturbar ou fraudar a realizaçäo de qualquer ato de procedimento
público;
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licitatório
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c) afastar ou procuram afastar licitante, por meio de fraude ou fornecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitaçäo pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica pana participar de licitaçäo pública
ou celebrar contrato administrativo;
Ð obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificaçöes 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 investigaçäo ou fiscalizaçäo de órgäos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Belo Horizonte, 04 de agosto de 2021
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ïhiago Silvério de Carvalho Rodrigues
cPF 044.524.826-27
Representante Legal
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