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PROPOSTA lIE PRECOS

CONCORRENCIA No 08/2021

PROCESSO SEGOV-PRC - 2021/02218

A Cornissão Julgadora da Licitaçäo,

0 licitante RPMA COMLrNICAçAO LIDA, corn sede na Avenidas das NaçOes Unidas.

12.901, Tone Oeste, 15o andar. Brooklin Novo. CE? 04578-910, na cidade de São Paulo,

estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 02.790.606/0001-01, por interrnédio do

representante legal que esta subscreve. após ter analisado niinuciosamente todo o conieñdo do

Edital e seus anexos e ter tornado conhecirnento do local e de todas as condiçôes e obrigacöes

para a execução do objeto, PROPOE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade

pelo valor total de R$ 1.944.000,00 (urn rnilhão, novecentos e quarenta e quatro mil reals). jã

computado o BDI, nos termos da planilha e do cronograrna fisico-financeiro anexos e que

constituern pane indissociável desta proposta de prccos.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 13 dejaneiro de 2022.

s
Claudia Rondon Pirnenla do Padua



PLANILHA DE PRECOS UNITARIOS E
TOTAlS

CONCORRENCIA No 08/202 1

PROCESSO SEGOV-PRC - 2021/02218

Námero de
Atividades que cornporão o objeto desta Horas atividade Valor total
licitaçâo, subdividida em hens técnicos e seus estimadas por Preço por mensal por
subitens: Ms hora atividade
a) Elaboracão e desenvolvimento de piano
estraté2ico e operacional de comunicacão, a
tim de informar de forma eficaz sobre as
ayöes e propramas a gue alude o “item 2.1” do
Projeto Básico. Este piano estraté&co e
operacional deve conter medidas de curto, 11
médlo e longo prazo, corn propostas de
execucão gue possibilitem o fornecimento de

61 h
informacão adeguada a todos os veicuios de

S

cornunicayäo, contemplando a forma e
conteüdo da produyäo de informativos, sejam
des press releases, avisos de pauta. artigos,
notas, cartas e outros materiais necessários
para sna execuçäo:

al. elaboração de relatório diário da execuçäo 61 hs
96,98

5.915,78
dos objetivos cle cornunicação propostos, corn

descricão do cumprimento de demandas e açâcs
nodia.

Ndmero de
Atividades que comporào o objeto desta Horns atividade Valor total
licitação, subdividida em itens técnicos e seus estimadas por Preço por mensal por
subitens: Mês -_______

hora atividade

b) Monitoramento diário da exposicüo dos (bl+b2)
projetos, acöes e proramas na midia -

veiculos de comunicayão, assim considerados 320 hs
os jornais, revistas, TV, radio e internet:
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dl Atendixnento diário das solicitacöes dos
veiculos de comunicacào (tais como jornais,
revistas, TV, radio e internet) no ãrnbito de

________________

atuação delimitado no Projeto Básico.

d.1. atendirnento diário ajomalistas e
gerenciamento das inforinaçoes solicitadas pelos
velculos de cornunicaçào; triagern e análise para
posterior solução da respectiva dernanda corn

______

subsIdios dos órgãos estaduais que tenharn
competéncia sobre us assuntos delirnitados no
Projeto;
d.2. apoio na seleção e qualiflcacão de porta
vozes e representantes (dentre us servidores
püblicos estaduais) que irão realizar as atividades

C) de atendirnento e esciarecirnento as solicitaçOcs
dos veiculos de cornunicação, tais como
entrevistas ou prestacão de esciarecirnentos sobre

C açôes, prograrnas e serviços, utilizando sernprc
critérios técnicos, tais corno perfil adequado, o

Q
terna em pauta e seu enfoque estratégico, dentre
outros;

_____________________________________

o d.3. avaliação e planejamento estratégico

Q eventuais contatos e reuniôes diretos e

Q personalizados entre os veiculos de cornunicação
e as autoridades do Poder Executivo Estadual

C) definidos de cornurn acordo corn o gestor do

o contrato, indicado pela CoordenaçAo de linprensa
da Unidade de Cornunicaçao, prirneiramente, ou

(D que, nurn segundo mornento, contribuarn de

C forma efetiva para o adequado cumprirnento

C) desses serviços, sempre objetivando urna
adequada divulgaçao das açöes, projetos e

C serviços em epigrafe, respeitando-se as
obrigaçOes legairnente instituidas de educar e
inforrnar a populacAo do Estado;

C d.4. controle do levantarnento de inforrnacOes
(3 sobre cada velculo de comunicação, realizado

O por meio de pesquisas e atividades correlatas, de
acordo corn rnodelo definido pela Coordenaçao

C de Imprensa da Unidade de ComunicaçAo.

________________

C
0
0
C
C

___________________ ____ ___

o Valor Total (15 meses)

_________

R$ 1.944.000,00

C

(dl+d2+d3+d4)
792 hs

198 hs

198 hs

RS
15.295,50

RS
14.990,5 8

RS
14. 683,68198 hs 15

Total do nñmero de horas atividades (a+b-4-c-1-d)
estimadas por mês para atendimento
superveniente a este projeto básico (atb-t-c+d). 1.805 In —

(a+b+c-J-cI)

27.075 In

R$ 129.600,00



São Paulo 13 deja eiro de 2022.

( 14k.
RPMA Comunicação Ltda
CNPJ 02.790.606/0001-01

Claudia Rondon Pimenta de Pádua
RG no 10.446.406-9

C



RPMV%

DECLARAAO DE ELAB0RAçA0 INDEPENOENTE DE PROPOSTA E ATUAçAO
CONFORME AC MARCO LEGAL ANTIc0RRuPcA0

Eu, CLAUDIA RONDON PIMENTA DE PADUA, portadora da carteira de identidade n°
10.446406-9, e inscrita no CPF/MF sob o n° 073.607.528-33, representante legal da licilante
RPMA coMuNlcAçAo LTDA, interessada em participar da Concorréncia n° 08/2021,
Processo SEGOV-PRC-2021/02218, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente 0 artigo
299 do Código Penal l3rasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seti conteñdo
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretarnente, informado ou diseutido coin
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato no presente
procedirnento licitatorio;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida corn qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato no presente procedirnento
licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualqucr meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisâo de qualquer outro licitante ou interessado em potencial ou de fato no presente
procedimento licitatório;
d) o conteádo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido corn qualquer outro licitante ou interessado, em

potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório ames da adjudicaco do
obj eto;
e) o conteádo da proposta apresentada não foi, no todo ou em pane, infonnado.
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 plenarnente ciente do teor e da extensão
desta declaraçAo e que detérn plenos poderes e inforrnaçöes para firma-la,

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represeno eonduz seus negécios de forma a
coibir fraudes, corrupcão e prática de quaisquer outros atos lesivos a Administraço Pâblica;
nacional ou estrangeira, em atendirnento a Lei Federal 12846/2013 e ao Deereto Estaduál /
60.106/2014, tais como:

das Naçoes Unidas 12901 Ciciade MonçOes Sâo PauLo /‘\ /‘ F’
CNPJ - 02.790.606/0001-o1 I rpmacornunicacao.cornbr I Cii) 5501-4655 / tj % j



RPÁAA
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 fisica 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
caráter competitivo de procedimento licitatório público;

c b) impedir, pertubar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
c licitatório público;
r c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de

vantagem de qualquer tipo;
E. d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
C e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
c licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
r O obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em
E lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
C g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
c 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.

São Paulo, 03 de janeiro de 2022.

Cl ia ondon Pimen a de Padua

(das Nações Unidas, 12901 - Cidade Monções, São PauLo
CNPJ - 02.790.606/0001-011 rpmacomunicacao.com.br 1 (ii) 5501-4655



pRocuRAçAo

A RPMA coMuNlcAçAo LTDA., pessoa jurIdica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 02.790.606/0001-01, corn sede na Av. das NaçOes Unidas,
12.901 — 15° andar Torre Oeste — Säo Paulo, SP — CEP 04578-910,
representada na forma dos seus documentos societários peTa CLAUDIA
RONDON PIMENTA DE PADUA, brasileira, casada, publicitária
sócia-diretora, portadora do RG 10.446.406 e CPF 073.607.528-33, outorga
poderes para a Sra. ADRIANE AHLERS XAVIER, brasileira, casada, jornalista,
portadora do RG 19.986.432-9 e CPF 142.680.838-04, para representar esta
empresa, em licitaçöes ou concorréncias, püblico e/ou privados, bern como
assinar contrato de prestaçào de serviço Cu outro, em resultado das citadas
Iicitaçöes ou concorrências. A presente terá validade ate 31 de dezembro de
2022.

Säo Paulo, 10 de janeiro de 2022.

CIa dia Rondon Pimenta de Padua
Sócia-diretora

Av. das Naçöes Unidas, 12.901 15° andar Torre 0ese
Brooklin Novo — São Paulo / SP — CEP 04578-910

+55 11 5501-4655
https://rpmacomunicacao.com.br/
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