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CONCORRÊNCIA N° 08/2021

PROCESSO SEGOV-PRC — 2021/02218

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante Pridea Comunicação Ltda., com sede na Avenida Francisco Matarazzo, 1752, conj.

2308/2309, Água Branca, São Paulo, CNPJ 08.353.988/0001-84, 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 RS 2.538.294,45 (dois

milhões, quinhentos e trinta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), já
computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem

parte indissociável desta proposta de preços.

•

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias. P R 1 DE A
COMUNICAÇÃO LTDA

Av, Francisco ~atarazzo,I7S2 ~tonj. 230812309

SãoPaulo,O3dejaneirode2022. AguaBranca-CEP:05001-2o01~~~ SAOPAIJLO-SP

ssa ‘18.353.98810001 -8tP
PRIDEA

Adminis. .dor
COMUNICAÇÀO LTDA

CPF: 111.418.238—96 Av. Fra~dsco Matarazzo,1752 •Conj. 230812309
Água Branca - CEP: 05001- 200

Av Francisco Matarazzo, 1752, Con}~nto 23~k)~R~t?~Brance’
São Paulo - CEP 05.001-200 Tel: 11 3807.6146
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1. QUADRO DE HORAS ATIVIDADES ESTIMADAS PARA CADA UM DOS ITENS QUE

COMPÕEM O OBJETO DESTA LICITAÇÃO

Atividades que comporão o objeto desta Número de Preço por Valor total
licitação, subdividida em itens técnicos e seus Horas atividade hora mensal por
subitens: estimadas por atividade

Mês

a~ Elaboração e desenvolvimento de plano
estratégico e operacionai de comunicação, a
fim de informar de forma eficaz sobre as
ações, projetos e programas que alude o
o “ilun li”. do Projeto Básico. Este plano
estraté2icO e operacional deve conter
medidas de curto, médio e longo prazo. com
propostas de execução que possibilitem o Z’ .~

fornecimento de informação adequada a
todos os veículos de comunicacão, 1~

contem piando a forma e conteúdo da 0%

produção de informativos, sejam eles yress
releases. avisos de pauta, artigos, notas,
cartas e outros materiais necessários
para sua execução.

a. 1. elaboração de relatório diário da
execução dos objetivos de comunicação
propostos, com descriçãodo cumprimentode
demandaseações_no dia.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Água Branca
São Paulo - CEP 05.001-200 Tel: 11 3807.6146
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Atividades que comporão o objeto desta Número de Preço por Valor total
licitação, subdividida em itens técnicos e seus flo?s atividade hora mensal por

. estimadas por
subitens: Mês atividade

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

,.1. avaliação diária, por meio de leitura do
~onteúdo das matérias jornalísticas publicadas que
ibordam temas concernentes ao âmbito de atuação
ilencado no item 2.1 do projeto, bem como de
brramentas de comunicação disponibilizadas que = ~
iersem sobre tais ações, programas e projetos,
issim como verificação dos resultados obtidos com
a aplicação do plano de comunicação, referido no
item precedente;
~.2. apoio na elaboração de relatórios específicos
$obre temas relacionados a ações, projetos e
serviços que envolvam o âmbito de atuação
lelimitado no Projeto Básico, para servir como
‘erramenta de suporte às ações de comunicação
~ealizadas junto aos veículos de comunicação, no
:ocante à divulgação e publicação destes temas,
itendendo ao disposto no artigo 37, §10 da
Constituição Federal.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Água Branca
São Paulo - SP 1 CEP 05.001-200 Tel: 11 3807.6146
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Atividades que comporão o objeto desta Número de Preço Valor total
licitação, subdividida em itens técnicos e seus floras atividade por hora mensal por
subitens: estimadas por atividade

Mês

c) Apoio à Unidade de Comunicação na
produção, gerenciamento e disseminação de ~:;1~~
informações voltadas à comunicação externa e
interna:

~.l. alimentação diária do banco de dados
Jesenvolvido pela Unidade de Comunicação, com
~nformações detalhadas sobre os objetivos, recursos,
~razos e resultados dos programas, planos, ações e
;erviços delimitados no Projeto.
~.2. produção de material (releases, avisos de pauta,
artigos, notas, entre outros) com informações
liandamentadas, além da elaboração de estratégia e
ações de divulgação, com acompanhamento dos
registros na mídia.

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Água Branca
São Paulo - SP CEP 05.001-200 Tel: 11 3807.6146
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Atividades que comporão o objeto desta Número de Preço por Valor total
licitação, subdividida em itens técnicos e Horas atividade hora mensal por
seus subitens: estimadas atividade

por Mês

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

.1. atendimento diário a jornaListas e gerenciamento
informações solicitadas pelos veículos de

omunicação; triagem e análise para posterior
olução da respectiva demanda com subsídios dos
‘rgãos estaduais que tenham competência sobre os

suntos delimitados no Projeto.

.2. apoio na seleção e qualificação de porta-vozes e
presentantes (dentre os servidores públicos

staduais) que irão realizar as atividades de
tendimento e esclarecimento às solicitações dos
eículos de comunicação, tais como entrevistas ou
restação de esclarecimentos sobre ações, programas
serviços, utilizando sempre critérios técnicos, tais
omo perfil adequado, o tema em pauta e seu
nfogue estratégico, dentre outros;
.3. avaliação e planejamento estratégico de
ventuais contatos e reuniões diretos e
ersonalizados entre os veículos de comunicação e

autoridades do Poder Executivo Estadual
efinidos de comum acordo com o gestor do
ontrato, indicado pela Coordenação de Imprensa da
nidade de Comunicação, primeiramente, ou que,
um segundo momento, contribuam de forma efetiv

para o adequado cumprimento desses serviços,
~empre objetivando uma adequada divulgação das
~ções, projetos e serviços em epígrafe, respeitando

as obrigações legalmente instituidas de educar e
~nformar à população do Estado;

a

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/2309, Água Branca
São Paulo - SP 1 CEP 05.001-200 Tel: 11 3807.6146
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CPF: 111 418.238-96

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ: 08.353.988/0001-84

Água Branca, São Paulo SP — CEP 05.001-200

08.353.988/0001-84 El
PRiOEA

COMUNICAÇÃO LTDA
Rua Capitão Antonio Rosa, 371

90 Andar Conj. 91
Jd. Paulistano- CEP 01443.010

sÃo PAULO-SP J

i4. controle do levantamento de infonnações sobre
:ada veículo de comunicação, realizado por meio de
,esquisas e atividades correlatas, de acordo com
nodelo definido pela Coordenação de Imprensa da
Jnidade de Comunicação.

Total do número de horas atividades estimadas CC
por mês para atendimento superveniente ao
Projeto Básico (a+b+c+d). ~I °~c

Valor Total (15 meses) 27.075 hs RS 2.538.294,45

São Paulo, 03 de janeiro de 2022.
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PRIOEA
COMUNICAÇÃO LTDA

Av, Francisco Malarazio,1751 ~ 2308123’
Água Branca-CEP:o500l-20(

~OPAU O-SP
Avenida Francisco Matarazzo,1752, Conjunto 2308/230k’

Av Francisco Matarazzo, 1752, Conjunto 2308/230, Água Branca
São Paulo - SP CEP 05.001-200 Tel: 11 3807.6146
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Eu, Pedro Silva portador do RG n2 17.393.332 SSP — SP e do CPF nQ 111.418.238-
96, representante legal do licitante Pridea Comunicação Ltda interessado em
participar da Concorrência n° 08/2021 Processo SEGOV — PRC — 2021/02218, 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
fdLo, no presenLe procedimeriLo licilaLúrio;
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
n2 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual n2 60.106/2014, tais como:

1 — 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 a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

III — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica
para ocultar ou dissimular seus reais interesses ntidade dos
beneficiários dos atos praticados;
IV — no tocante a licitações e contratos:

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Água Branca
São Paulo - SP CEP 0500 1-200 Tel: 11 3807.6146
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a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de
procedimento licitatório público;
c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
cØ fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para
participar de licitação pública ou celebrar corltratoddminisLrat.ivo;

t) 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
~ 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 intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das
agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro
nacional.

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Água Branca
São Paulo - SP CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146

São Paulo 03 de janeiro de 2

PedroÁr’

RGn° 17.393.

CPF n°

~‘à8,353,988Iooo1 -8’
P RIO EA

COMUNICAÇÃo LTDA
Av, F an~sco Matarazzo,1752 •Conj. 23081230

~22. gua Branca. CEP: 05001• 200
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O8.353.988/000j -84 .1
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Rua Capíi~ Aiitonjo Rosa, 37$ 4S

9° Andar Cong. Si
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Outorgante

Pedro Silva Issa

Administrador

RG 17.393.332 SSP—SP

CPF 111.418.238-96

Rua Caiubi, 234— Apto 111

Perdizes— São Paulo — SP — Cep: 05010-O 10

Pridea Comunicação Ltda

CNPJ 08.353.988.000 1/84

PROCURAÇÃO

Av. Francisco Matarazzo, no 1752 conj 2308/2309

Agua Branca São Paulo — SP — Cep: 0500 1-200

Outorgado

Juliana de Sordi Gattone

Gerente Executiva

RG: 28.762.497-2

CPF: 271.896.388-30

Av. Patente, 193, bloco A- 13, apto 03,

Jardim patente — Sào Paulo— SP — Cep: 04243-000

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Água Branca
. São Paulo - SP 1 CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146



Objeto

.

Representar a Outorgante na Concorrência N° 08/2021

PROCESSO SEGOV — PRC- 2021/02218

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.

ão Paulo, 03 de janeiro de 2022.

~8.353.988IOOO1 8ï’
PRIDEA

COMUNICAÇÃO LTDA

Av. Fr~cisco Mat~razzo,17Sl ~(onj. 130812309
Água Brancas CEP: 05001. 200

L. SÁOPAULO’SP J
Pridea Comunicação Ltda

CNPJ: 08.353.988/0001-84

Av Francisco Matarazzo,1752 conjunto 2308/2309 - Água Branca
São Paulo - SP 1 CEP 05001-200 Tel: 11 3807.6146
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