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DA	PROPOSTA	DE	PREÇOS	-	COMUNICA	N°	09/2019	

	

Ao	
Tribunal	de	Contas	do	Estado	da	Bahia	
Comissão	de	Licitação		
	
	
	
Ref.:Pregão	Eletrônico	n°02/2019		
Entrega	das	Propostas:	16/04/2019	9h	
Endereço	Eletrônico:	www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp	-	Identificador:	762421	
Abertura	da	Sessão	Pública:	02/05/2019	9h30min	
Órgão/Entidade:	Tribunal	de	Contas	do	Estado	da	Bahia	
Cadastro:	Comprasnet/SICAF	
	
	
	
1.	Apresentação	da	Empresa:		

AGENCIA	 COMUNICA	 LTDA,	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	 privado,	 subscrita	 no	 CNPJ:	
05.427.387/0001-80	CF/DF	074.440.722/001-50,	com	endereço	profissional	na	SHIN	CA	01,	
Conj.	A,	Sala	176	Deck	Norte	Shopping,	Lago	Norte/DF,	CEP:	71503-501	Telefone:	(61)	3964-
1500,	 E-mail	 licitacao@mouraefreitas.com.br,	 vem,	 por	 intermédio	 de	 sua	 representante	
legal,	infra-assinada,	APRESENTAR,	tempestivamente,	a	Proposta	Formal	de	Preços.	

	

2.	Dos	Dados	do	Representante:		

PAULA	GOMES	VIANNA,	 inscrita	no	CPF	n°	696.393.701-00,	Sócia/Administradora	da	empresa	
AGENCIA	COMUNICA	LTDA,	 residente	e	domiciliada	Núcleo	Rural	do	Lago	Oeste	–	NRLO,	 rua	
19,	chácara	664,	lago	oeste,	sobradinho	-	DF,	CEP	73100-570	

	

3.	Do	Banco:	

Banco:		Santander	
Agência	Bancária:	3678	
Conta	Corrente:	13002826-6	
Praça	de	Pagamento:	Brasília-DF	



 

    

Agência Comunica Ltda.: publicidade e marketing.: www.agenciacomunica.com.br 
(61) 3964-1500 / 8400-5566.: comunica@agenciacomunica.com.br 

SHIN CA01, Cnj. A, bloco A, sala 176, Ed. Shopping Deck Norte .: CEP 71.503-501 .: Brasília - DF 

4.	Objeto	Da	Proposta:	

Contratação	 de	 empresa	 para	PRESTAÇÃO	DE	 SERVIÇOS	DE	 EDITORAÇÃO	 ELETRÔNICA	 E	
WEB	DESIGN,	 compreendendo	a	 realização	de	 serviços	de	desenvolvimento	 (concepção	e	
editoração)	 de	 documentos	 diversos	 (folders,	 livretos,	 cartazes,	 certificados,	 capas	 e	
coberturas	de	mídia	e	outros	impressos),	incluindo	a	elaboração	de	versões	preliminares	dos	
documentos,	 com	a	 definição	 das	 ideias,	 cores,	 fontes,	manipulação	de	 imagens	 e	 design	
gráfico,	 entre	 outras	 atividades,	 conforme	 especificações	 e	 quantitativos	 constantes	 do	
Anexo	I	do	Edital	do	Pregão	Eletrônico	n°	02/2019.	

	

5.	Da	Entrega	dos	Equipamentos:	

Os	critérios	de	entrega	e	fornecimento	do	objeto	serão	executados	conforme	o	previsto	no	
Edital.	

	

6.	Do	Prazo	de	Execução		

Os	Serviços	serão	realizados	no	prazo	máximo	estipulado	no	instrumento	convocatório.	

	

7.	Da	Garantia	do	Contrato	

A	garantia	atenderá	o	disposto	no	instrumento	convocatório.	

	

8.	Da	Validade	da	Proposta	

O	prazo	de	validade	da	Proposta	será	de	90	(noventa)	dias	a	contar	de	sua	data	de	entrega.	

	

9.	Declarações:	

I. Declaramos	 para	 os	 devidos	 fins,	 que	 o	 preço	 Proposto	 é	 definitivo	 e	 nele	
estão	 inclusos	 todos	 os	 tributos,	 trabalhistas,	 previdenciários,	 fiscais,	 comerciais,	 taxas,	
emolumentos	 e	 contribuições	 de	 qualquer	 natureza	 ou	 espécie,	 encargos	 sociais,	 salários,	
custos	 diretos	 e	 indiretos,	 além	 de	 todas	 as	 despesas	 com	 materiais,	 mão	 de	 obra,	
instalação,	 fornecimento	 de	 hardware	 e	 software,	 deslocamentos,	 hospedagem,	
alimentação,	 manutenção	 preventiva	 e	 corretiva,	 ferramentas,	 equipamentos,	 seguros	 e	
quaisquer	outros	encargos	e	despesas	operacionais,	e	quaisquer	outras	despesas,	 inclusive	
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lucro,	que	 incidam	ou	venham	a	 incidir	 sobre	o	objeto	desta	 licitação	 todos	necessários	e	
indispensáveis	a	perfeita	execução	do	objeto	da	licitação;		

II. Declaramos	 que	 concordamos	 com	 a	 clausula	 que	 obriga	 a	 contratada	 a	
aceitar,	 nas	 mesmas	 condições	 ajustadas,	 acréscimos	 e	 supressões	 que	 se	 fizerem	
necessárias	no	objeto	do	Contrato	no	percentual	de	25%	(vinte	e	cinco	por	cento)	do	valor	
inicial	do	Contrato;	

III. Declaramos	que	 temos	pleno	 conhecimento	da	 natureza	 e	 do	 escopo	dos	 serviços	
que	estão	sendo	licitados	no	Pregão	02/2019;	

IV. Declaramos	que	estamos	de	pleno	acordo	com	todas	as	condições	estabelecidas	no	
Edital	e	seus	anexos,	bem	como	aceitamos	todas	as	obrigações	e	responsabilidades	
especificadas	na	Minuta	de	Contrato;	

V. Declaramos	 que	caso	nos	 seja	adjudicado	o	objeto	da	 licitação,	 comprometemos	a	
assinar	o	Contrato	no	prazo	determinado	no	documento	de	convocação	

	

	

10.	Dos	Preços	e	Detalhamento	da	Proposta	

O	valor	total	para	a	prestação	dos	serviços	é	de	R$	107.000,00	(cento	e	sete	mil	reais),	de	
acordo	com	o	detalhamento	abaixo:	

	

	

Item	 Descrição	 Unidade	 Quantidade	
Preço	Global	–	

R$	

1	

PRESTAÇÃO	 DE	 SERVIÇOS	 DE	 EDITORAÇÃO	
ELETRÔNICA	 E	 WEB	 DESIGN,	 compreendendo	 a	
realização	de	serviços	de	desenvolvimento	(concepção	
e	 editoração)	 de	 documentos	 diversos	 (folders,	
livretos,	 cartazes,	 certificados,	 capas	 e	 coberturas	 de	
mídia	 e	 outros	 impressos),	 incluindo	 a	 elaboração	 de	
versões	preliminares	dos	documentos,	com	a	definição	
das	 ideias,	 cores,	 fontes,	 manipulação	 de	 imagens	 e	
design	 gráfico,	 entre	 outras	 atividades	 conforme	
especificações	 contidas	 no	 EDITAL	 e	 seus	 Anexos.	
VIGÊNCIA	 DOCONTRATO:	 24	 (VINTE	 E	 QUATRO)	

unidade	 1	 R$	107.000,00	
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MESES,	 QUANTIDADE	 DE	 HORASESTIMADAS:	 3.720	
(TRÊS	MIL,	SETECENTOS	E	VINTE)	HORAS.	

Brasília	–	DF,	02de	maio	de	2019.	

	
	

Paula	Gomes	Vianna	
CPF	696.393.701-00	
Sócia/Administradora	
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DECLARAÇÃO 

 

PAULA GOMES VIANNA, portadora do RG de n° 1.682.124, inscrita no CPF 696.393.701-
00, como representante devidamente construída da A AGENCIA COMUNICA LTDA, inscrita 
no CNPJ n° 05.427.387/0001-80, sediada na Quadra Shin Ca 1 Conjunto A Bloco A Sala 
176, Deck Norte, Lago Norte, Brasília-DF, doravante denominado (Licitante) para fns do 
disposto no item 15.4.3 do Edital n° 02/2019 - TCBA, declara, sob as penas da lei, em 
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  

a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 02/2019 foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 02/2019 por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico n° 
02/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato do Pregão Eletrônico n° 02/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 02/2019 quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

 d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 02/2019 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 02/2019 antes da 
adjudicação do obsto da referida licitação;  

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico n° 02/2019 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de TRIBUNAL DO CONTAS DO ESTADO DA BAHIA antes da abertura 
oficial das propostas; e  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
Brasília	–	DF,	02	de	maio	de	2019 

 
 
 
 
 

Paula	Gomes	Vianna	
CPF	696.393.701-00	
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Sócia/Administradora	


