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PAULO
GagERHODOISTADO

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA N° 09/2021

PROCESSO SEGOV-PRC-2020/00438

À Comissão Julgadora da Licitação,

O licitante CDI COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA, cadastrada no CNPJ

19.028.775/0001-01, 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 integnal responsabilidade pelo valor total de

R$ 3.106.215,1 5(três milhões cento e seis mil e duzentos e quinze reais e quinze centavos)

já computado o BDI, nos termos da planilha e do cronognama fisico-financeino anexos

e que constituem parte indissocíável desta proposta de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 17 de janeiro de 2022.

LUIS F IPE PEREIRA
CP : 256.092.338-60

ROCURADOR
CDI C UNICAÇÃO CORPORATIVA 1 TDA

1g.o28.775/000l 01
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PROCESSO SEGOV-PRC-2020/00438

o
QUADRO DE HORAS ATIVIDADES ESTIMADAS PARA CADA
UM DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO DESTA
LICITAÇÃOo
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Atividades que comporão o Número de floras Preço Valor total
objeto desta licitação, atividade por mensal por
subdividida em itens técnicos e estimadas por mês hora atividade
seus subitens:
a) Elaboração e
desenvolvimento de plano
estratégico e operacional de
comunicação, a fim de informar
de forma eficaz sobre as ações e
programas a que alude o “item
2.1.” do Projeto Básico. Este
plano estratégico e operacional
deve conter medidas de curto,
médio e longo prazo, com
propostas de execução que
possibilitem o fornecimento de
informação adequada a todos os
veículos de comunicação,
contemplando a forma e
conteúdo da produção de
informativos, sejam eles yress
releages. avisos de pauta.
artigos, notas, cartas e outros
materiais necessários mira sua
execução, referente a imprensa
Nacional e Internacional:
a. 1. elaboração de relatório diário
da execução dos objetivos de
comunicação propostos, com
descrição do cumprimento de
demandas e ações no dia.
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Atividades que comporão o Número de horas Preço Valor total
objeto desta licitação, atividade por mensal por
subdividida em itens técnicos e estimadas por mês hora atividade
seus subitens:
b) Monitoramento diário da
exposição dos proietos, ações e
programas do Governo
Estadual na mídia - veículos de
comunicação, assim
considerados os jornais,
revistas, TV, rádio e internet,
referente a imprensa Nacional e
Internacional:
b.1. avaliação diária, por meio de
leitura do conteúdo das matérias
jornalísticas publicadas que
abordam temas concernentes ao
âmbito de atuação elencado no
“item 2.1.” do Projeto Básico,
bem como de ferramentas de
comunicação disponibilizadas que
versem sobre tais ações,
programas e projetos, assim como
verificação dos resultados obtidos
com a aplicação do plano de
comunicação referido no item
precedente.
b.2. apoio na elaboração de
relatórios específicos sobre temas
relacionados a ações, projetos e
serviços que envolvam o âmbito
de atuação delimitado neste
Edital, para servir como
ferramenta de suporte às ações de
comunicação realizadas junto aos
veículos de comunicação, no
tocantc à divulgação e publicação
destes temas, atendendo ao
disposto no artigo 37, §P da
Constituição Federal.
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Atividades que comporão o Número de Preço por Valor total
objeto desta licitação, horas atividade hora mensal por
subdividida em itens estimadas por atividade
técnicos e seus subitens: mês
d Anoio à Unidade de
Comunicação na produção,
perenciamento e
disseminação de
informações voltadas à
comunicação externa e
interna, referente a
imprensa Nacional e

+ eio

Internacional:
c. 1. alimentação diária do
banco de dados desenvolvido
pela Unidade de
Comunicação, com
informações detalhadas sobre
os objetivos, recursos, prazos
e resultados dos programas,
planos, ações e serviços
delimitados neste Edital.

00
00‘ci
4,

+1j~

6S

c.2. produção de material
(releases, avisos de pauta,
artigos, notas, entre outros)
com informações
fundamentadas, além da
elaboração de estratégia e
ações de divulgação, com
acompanhamento dos
registros na mídia.
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d) Atendimento diário das
solicitações dos veículos de
comunicação (tais como lornais,
revistas, TV, rádio e interneti
referente a imprensa Nacional e
Internacional, no âmbito de
atuação delimitado neste Edital:
dl. atendimento diário a
jornalistas 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 competência sobre os
assuntos delimitados neste
projeto;
d.2. apoio na seleção e
qualificação de porta-vozes e
representantes (dentre os
servidores públicos estaduais) que
irão realizar as atividades de
atendimento e esclarecimento às
solicitações dos veículos de
comunicação, tais como
entrevistas ou prestação de
esclarecimentos sobre ações,
programas e serviços, utilizando
sempre critérios técnicos, tais
como o tema em pauta e seu
enfoque estratégico, dentre
outros.

Rua Cunha Gago~7O0, 7 andar 1 Pinheiros 105421-001 São Paulo SP 1 Brasi
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Atividades que comporão o Número de horas Preço Valor total
objeto desta licitação, atividade por mensal por
subdividida em itens técnicos e estimadas por mês hora atividade
seus subitens:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

t
+

•0
+
e4
t
+

t

00

00

00

00

es
r-..

‘o
es

t
+

•0
+

t
+

t

d.3. avaliação e planejamento
estratégico de eventuais contatos e
reuniões diretos e personalizados
entre os veículos de comunicação
e as autoridades do Poder
Executivos Estadual definidos de
comum acordo com o gcstor do
contrato, indicado pel a
Coordenação de Imprensa desta
Unidade de Comunicação,
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pnmeiramente, ou que, num
segundo momento, contribuam 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 instituidas de educar e
informar à população do Estado;
d.4. controle do levantamento de
informações sobre cada veículo de
comunicação, realizado por meio
de pesquisas e atividades
correlatas, de acordo com modelo
definido pela Coordenação de
Imprensa desta Unidade de
Comunicação.
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Total do número de horas
atividades estimadas por mês (a+b+c+d)
para atendimento superveniente
ao Projeto Básico (a+b+c+d). + 207.081,01

Valor Total (15 meses) 43.800 h
3.106.215,15
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CONCORRÊNCIA 09/2021

PROCURAÇÃO
Outorgante

CDI Comunicação Corporativa UrDA, inscrita no CNPJ sob o n2 19.028.775/000101, com sede

na Rua Cunha Gago, 700, 72 andar — cep: 05.421-001, bairro de Pinheiros, na cidade de Sâo

Paulo/SP, neste ato representada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is), Antônio Salvador

Silva, brasileiro, casado, jornalista, portador da carteira de identidade RG n2 5.311.546-6,

expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n2 454.887.468-20:

Outorgados

Luis Felipe Pereira, portador da OAB/SP 246.322 e inscrito no CPF/MF sob o n2 256.092.338-
60;

Affonso Prado Filho, portador da carteira de identidade n2 61.833 expedida pelo CRC/RJ e
inscrito no CPF/MF sob o n2 702.322.107-72; e

Soraia Silveira Brito, portadora da carteira de identidade n2 12.219.410 expedida pela SSP/SP
e inscrita no CPF/MF sob o n2 048.379.498-86 e

Cristina Metidieri Piellusch, portadora da carteira de identidade n~ 15.322.451-4 expedida
pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n2 083.337.738-85 e

Rosineide Moura de Jesus Silva, portadora da carteira de identidade n9 34.355.104-4
expedida pela SSP/SP e inscrita no CPFJMF sob o fl2 273.087.388-09

Roberto Tercette Arruda, portador da carteira de identidade n2 43.990.527-8 expedida pela
SSP/sp e inscrita no CPF/MF sob o n2 361.828.16 8 e

Pedro Henrique de Oliveira Santos, portador a carteira de identidade n~ 34.364.421-0

expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF b o n9 364.451.278-78

A’,
Objeto
Representar a outorgante na Concorrê da 09/2021 para prestaçâo de serviços de Assessoria de
Imprensa para atendimento às nece sidades relacionadas ao campo funcional da Secretaria
Especial de Relações Internacionais d Governo do E tado de S~o Paulo.
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Poderes

Apresentar documentaç~o e propostas, participar de sessões públicas, assinar as respectivas

atas, assinar propostas e declarações, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor
recursos, renunciar ao direito de recursos, renunciar a recurso interposto, formular ofertas,

negociar novos preços e condições, firmar termos de compromissos e assinar todos os atos e

quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

~ZIOSA’LVADOR SILVA

Cargo: SÓCI PRESIDENTE

k&on o r 1
Át4TONI ÇiDOR 1

San Pau

R$10,35

S~o Paulo, 30 de novembro de 2021.
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Concorrência 0912021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Antônio Salvador Silva, portador (a) da carteira de identidade n°5.311.546-
6, e inscrito (a) no CPF/MF sob o n° 454.887.468-20, representante legal
da CDI COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA, interessada em
participar da Concorrência n° 09/2021, Processo SEGOV-PRC
2020/00438, 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;

e) 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
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante rei
direta ou indiretamente, ao órgão licitante
abertura oficial das propostas; e

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 prática de quaisquer outros atos lesivos á
Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal
12.846/2013 e ao Decreto Estadual 60.106/2014, tais como:

— prometer, oterecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

~ÃO
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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
octiltarou dissimular se.us 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;

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;

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

São Paulo, 30 de novembro de 2021.

Antô • Salvador Silva
ep esentante Legal
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