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E ABERTURA DO ENVELOPE N91: 29/Ø5/2Ø2Ø, às 15:3Oh

LOCAL: Avenida Monumbi, ne 45ØØt Palácio dos Bandeínantes, São Paulo/SP

DISPoSIçoES rNrCrArS

O ESTADO DE SÃO PAULO, GABINETE DO GOVERNADOR, PELA UNIDADE DE

COMUNICAçÃO, óngão centnal do Sistema de Comunicação do Govenno do Estado

de São Paulo - SICOM pon intenmédio do Senhon Eduando Pugnali Mancos,

RG ns 25.1.ø1,.3Ø6-6 e CPF ns 1-75.12ø.øL8-35, usando a competência delegada

pelo antigo 7o , inciso fI, aLínea "a", item 1 do Decneto Estadual ¡e

64.ø61,, de 1e de janeino de 2Ø19, tonna público que se acha aberta, nesta

unidade, situada na Avenida Monumbi, ¡e 4.5øø, ténneo, sala 83, São

Paulo/SP, licitação na modalidade conconnência, do tipo técnica e pneço,

objetivando a contnatação dos serviços de planejamento, desenvolvimento

e execução de soluções de inteligência em comunicação digital, sob o

negime de empneitada pon pneços unitánios, Quê sená regida pela Lei

fedenal ne 8666, de 21.ø6.1,993 e pela Lei Estadual 6.544, de 22.11.1989,

com as altenações da Lei Estadual ¡e t3.1-2L, de ø7.ø7,2øØ8, e demais

nonmas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

O Edital na integna podená sen obtido gnatuitamente nos endeneços

eletnônicos htto: / /www. imonen saoficial. com. bn, opção "e-negocios
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O ENVELOPE N9 1 - PROPOSTA TÉCNICA, O ENVELOPE N9 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

e o ENVELOPE Ne ø3 - HABILITAçÃO e as declanações complementares senão

necebidos pela Unidade Contratante em sessão pública que sená realizada

no dia, horánio e local acima indicados, sendo conduzida pela Comissão

Julgadora da Lícitação.

1. OBJETO

1,. Descrição. A pnesente licitação tem pon objeto a obtenção da

pnestação de senviços de planejamento, desenvolvimento e execução de

soluções de inteligência em comunicação digital, sob o negime de

empneitada por pneços unitár ios, confonme as especÍficações técnicas

constantes do Pnojeto Básico, que integna este Edital como Anexo I.

2. É per mitida a subcontr atação de par te do objeto, confonme pneconiza

o artigo 72 da lei ¡e 8666/93, de pancela especÍfica e delimitada no

projeto básico (Anexo I), diante da especialidade, cuja capacidade

técnica da empnesa subcontratada deve sen demonstnada pela contratada

quando da nefenida subcontnatação, mantendo-se esta última como única

nesponsável pelo cumpnimento integnal do objeto contratual.

3. Valor referencial. O valon total estimado pana a execução do objeto
deste certame é de R$ 1,2.475,49Lr56 (doze milhões, quatrocentos e setenta

e cinco mil, quatnocentos e noventa e um reais e cinquenta e seis
centavos). Os quantitativos e respectivos valones unítánios estão

neferidos no orçamento neferêncía que consta do Anexo VIII deste Edital.

4. Esclanecimentos sobne esta concorrência serão prestados pela

Comissão Julgadora da Licitação, desde que os pedidos tenham sido

recebidos até 2 (dois) dias úteis antes da data de apresentação das

Pnopostas, excLusivamente mediante solicitação por escnito, em uma das

seguintes fonmas:
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A: por canta protocolizada no Centro de Suponte desta Unidade de

Comunicação, situada na Avenida Monumbi, ne 4.5Øø, sala 83 ténreo, em

dias úteis, no honánio das tØ:ØØ às 1-7:ØØ honas;

B: pelo e-mai1 cpsantos{ôsp. gov. br. .

t. Os pedidos de escLanecimentos senão nespondidos excl-usivamente

mediante divulgação na íntennet, nos endeneços eletnônicos
www.impnensaoficial.com.br, opção e-negociospublicos sem infonman a

identidade da licitante consulente e de seu nepnesentante.

1,4. O licitante assume todos os custos deconrentes da elaboração de

pt opostas e da apnesentação de documentos de habilitação exigidos neste

centame, ficando a Unidade Contnatante isenta de qualquer

nesponsabilidade.

2. PARTTCTPAçÃO NA LTCTTAçÃO

2.1,. Panticipantes. Podenão panticipan do centame todos os intenessados

cujo namo de atividade seja compatíver com o objeto desta licitação e

que preenchenem as condições e r equisitos estabelecidos neste Edital e

na legislação aplÍcável.

2,L.1. sená admitÍda, inclusive, a panticipação de empnesas em consóncio,

nos tenmos do artigo 33 da Lei ns 8,666/93, com a apnesentação da seguinte

documentação:

A-) Compnovação do compnomisso público ou panticulan de constituição de

consóncio, subscnito por todas as consonciadas, devendo do mesmo constan

os seguíntes nequisitos:
1-) denominação do consóncio;

2-) composição do consóncio com a indicação do pencentual da partici-pação

de cada uma das consonciadas;

3-) objetÍvo do consórcio;

4-) indicação da empresa 1íder que nepnesentaná o consóncio penante a

cont natante;

4



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

5-) compnomissos e obnigações de cada consonciada em nelação ao objeto

da presente licitação, em especial e expnessamente:

De nesponsabilidade solidária pelos atos pnaticados pelo consóncio em

nelação a esta licitação e, posteniormente, ao contnato;

De nesponsabilidade índividual e solidár ia pelas nespectívas obnigações

de ordem técnica, fiscal e administnativa, até a concLusão dos senviços

que vienem a ser contnatados com o consóncio;

De que o consórcio não tená sua composição ou constituição altenada ou,

sob qualquen fonma, modificada sem pnévia anuência da contnatante, até a

conclusão dos senviços que vierem a set contnatados;

De que o consóncio não se constitui, nem se constituiná em pessoa jur'ídica
distinta da de seus membnos.

B-) Pnocuração das consonciadas outorgando à empnesa lÍder podenes pana

nepnesentá-1a em todos os atos da pnesente licitação, inclusive para

sanean documentos, pnopostas ou declaraçõesj

C-) 0 consóncio pnoponente, se vencedon da licitação, fica obnigado a

pnomoven, antes da celebração do contnato, a constituição e o seu negistno

na Junta Comencial de sua Sede, na fonma estabelecida na Lei np 6.4ø4/76

e altenações, bem como sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa

lurÍdica do Ministério da Fazenda (cNPl) e junto ao cadastno único de

Fonnecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP.

D-) Se contnatado, os pagamentos senão nealizados em favon do consóncio,

não sendo admitido o pagamento individualizado aos integrantes do mesmo.

E-)A desqualificação de qualquer empnesa consonciada acanretaná a

desqualificação do consóncio a qualquer momento da licitação ou da

execução contratual.
F-) A qualíficação isoLada da empnesa íntegrante do consorcio não a

qualifÍcaná como pnoponente individual.

2.2. Vedações. Não podenão participan da presente licitação pessoas

físicas ou junídicas, isoladamente ou em consórcio:
2.2.L. Que estejam com o dineito de licitan e contnatan temponaniamente

suspenso, ou que tenham sido impedidas de licitan e contnatan com a

Administnação Púb1Íca estadual, dineta e indineta, com base no ar tigo
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87, ínciso III, da Lei Fedenal ne 8.666/L993 e no antigo 7e da Lei Feder al

ne tØ.52Ø/2ØØ2;

2.2.2. Que tenham sido declanadas inidôneas pela Administnação Pública

fedenal, estadual ou municipal, nos tenmos do antigo 87, inciso TV, da

Leí Federal ne 8.666/L993;

2.2.3. Que possuam vÍncuLo de natuneza técnica, comencial, econômica,

financeir a ou tnabalhista com a autonidade competente, o subscniton do

Edital ou algum dos membnos da Comissão Julgadona da Licitação, nos

tenmos do antigo 9e da Lei Fedenal ns 8.666/L993;

2.2,4.Que não tenham nepresentação legal no Bnasil com podenes expnessos

pana neceben citação e nesponder administrativa ou judicialmente;

2.2.5. Que, isoladamente ou em consóncio, tenham sido nesponsáveis pela

elabonação do pr ojeto básico ou executivo.; ou da qual o auton do pnojeto

seja dinigente, gerente, acionista ou detenton de mais de 5% (cinco por

cento) do capital com dir eito a voto ou controladon, responsável técnico
ou subcontratado;

2.2.6. Que tenham sido pnoibidas pelo Plenánio do CADE de panticipar de

licitações pnomovidas pela AdminÍstnação PúbIica fedenal, estadual,
municipal, dineta e indineta, em virtude de pnática de infr ação à ondem

econômica, nos tenmos do artigo 38, inciso II, da Lei Fedenal rìo

1,2.529 /2ØLt;

2,2,7.Que estejam proibidas de contnatan com a Administração Pública em

vintude de sanção nestnitiva de dineito deconnente de infr ação

administnativa ambiental, nos tenmos do ant. 72, 5 8o, inciso V, da Lei

Fedenal no 9.6Ø5/1998;

2.2.8.Que tenham sido pnoibidas de contnatan com o Poden Público em

razão de condenação pon ato de impnobidade administnativa, nos tenmos do

antigo L2 da Lei Fedenal ns 8.429/L992;

2.2.9. Que tenham sido declaradas inidôneas para contnatan com a

Administnação Pública pelo Plenánio do Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo, nos tenmos do antigo 1,ø8 da Lei Complementan Estadual ¡e

7Ø9/1993;

2.2.1ø. Que tenham sido suspensas temponar.iamente, impedidas ou

declanadas inidôneas pana licitar ou contratar com a AdmÍnistnação
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Pública estadual., dir eta e indineta., por desobediência à Lei de Acesso à

Infonmação, nos tenmos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal ns

12.527/2ØLt e do artigo 74, incisos IV ê V, do Decneto Estadual ¡e

58.Ø52/2Ø12.

3. FoRMA DE APRESENTAçAo DOS ENVELOPES E DAS DECLARAçOES COMPLEMENTARES

3.1. O ENVELOPE N9 1. - PROPOSTA TÉCNICA, O ENVELOPE N9 2 - PROPOSTA DE

PREÇOS e o ENVELOPE Ne 3 - HABILITAÇÃO devenão sen apnesentados

sepanadamente, em 3 (três) envelopes opacos, fechados e indevassáveis,

rubnicados no fecho e contendo em sua parte externa a identificação do

licitante (nazão social e CNPJ), a nefenência à Unidade Contratante e o

númeno deste Edital, confonme o exemplo:

ENVELOPE NA 1 - PROPOSTA TÉCNTCA

coNcoRRÊNcIA ne ø3 / 2ø2ø

UNIDADE CONTRAÏANTE

(RAZÃO SOCTAL e CNPJ)

ENVELOPE NS 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

coNcoRRÊNcrA na Ø3 / 2Ø2Ø

UNIDADE CONTRATANTE

(RAZÃo SoCTAL e CNPJ)

3.2. Declarações complementanes. Os licitantes devenão apresentan, fona

dos envelopes indicados no item 3,L, as seguintes declarações

complementanes :

3.2.1. Declaração de pleno cumprimento dos nequisitos de habilitação, em

confonmidade com o modelo constante do Anexo II.1.
3.2.2. En se tnatando de micnoempnesa ou de empnesa de pequeno ponte,

declanação subscnita pon nepnesentante legal do licitante afinmando o
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seu enquadnamento nos cr iténios pnevístos no artigo 3s da Lei

Complementar Fedenal n" L23/2ØØ6, bem como sua não ínclusão nas vedações

pnevistas no mesmo diploma legal, em confonmidade com o modelo constante

do Anexo II.2.
3 .2,3. Em se tnatando de coopenativa gue pneencha as condÍções

estabelecidas no ant. 34 da Lei Fedenal ¡e LL.488/2øØ7, declanação

subscnita pon nepresentante legal do licitante afirmando que seu estatuto
foi adequado à Lei Fedenal np 1-2.69Ø/2ØL2 e que aufene Receíta Bnuta até

o limite definido no inciso II do caput do ant. 3e da Lei Complementar

Fedenal r'ìo 1.23/2ØØ6, em conformidade com o modelo constante do Anexo

IT.3.

3.3. Comprovação da condição de ¡4Ê/EPP/COOPERATIVA. Sem pnejuÍzo das

declanações exÍgídas nos itens 3.2.2 e 3.2.3 e admitida a indicação, pelo

licítante, de outnos meios e documentos aceitos pelo ondenamento junÍdico
vigente, a condição de microempnesa, de empnesa de pequeno ponte ou de

coopenativa que preencha as condÍções estabel-ecidas no ant. 34, da Lei

Feder al ns l-l-.488/2ØØ7 sená compnovada da seguinte fonma:

3.3.1. Se sociedade empresánia, pela apresentação de centidão expedida

pela Junta Comencial competente;

3.3.2. Se sociedade simples, pela apnesentação da "Centidão de Bneve

Relato de Registno de Enquadnamento de Microempnesa ou Empnesa de Pequeno

Porte", expedida pelo Cantónio de Registro de pessoas Jur ÍdÍcas;
3.3.3. Se sociedade coopenativa, pela Demonstnação do Resultado do

Exencício ou documento equivalente que compnove Receita Bruta até o

Iimite definido no inciso rr do caput do ant.3e da Lei comprementan

Federal no 123/2ØØ6,

3.4. A apnesentação das declanações complementanes pnevistas nos itens
3.2,2 e 3.2.3 deve sen feita apenas pelos licitantes que pnetendam se

benefician do negíme legal simplificado e diferenciado pana micnoempr-esa,

empnesa de pequeno ponte ou coopenativas que pneencham as condições

estabelecidas no ant. 34 da Lei FederaL ne 11,.488/2ØØ7 e que não tenham

sido alcançadas pon nenhuma hipótese legal de exclusão. A apresentação

I



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

da declar ação sem que haja o efetivo enquadnamento está sujeita à

aplicação das sanções pnevistas neste Edital e na legisLação aplicável.

3.5. Os Iicitantes intenessados em panticipan do centame poderão entregar

O ENVELOPE N9 ]- - PROPOSTA TÉCNICA, O ENVELOPE N9 2 - PROPOSTA DE PREÇOS,

o ENVELOPE Ne 3 - HABILITAçÃO e as declarações complementanes no dia da

sessão pública ou envÍá-los pon connespondência.

3.5.1. A conrespondência, com aviso de necebimento, devená ser endereçada

à Comissão Julgadona da Licitação, pana o ender"eço indicado no pneâmbu1o

deste Edital. O envelope extenno devená conter o ENVELOPE Ne L - PROPOSTA

TÉCNICA, o ENVELOPE Ns ø2 - PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE Ne 3 -
HABILITAÇÃO, bem como as declarações complementares, e sená admitido com

antecedência mínima de L (uma) hona do momento marcado pana a abentur.a

da sessão púb1ica.

3.5.2. O licÍtante deverá indican, no envelope extenno, abaixo das

infonmaçöes do destinatár io, as seguintes informações:

UR6ENTE

coNcoRRÊNCrA ns Ø3/2Ø2Ø

DATA DA SESSÃo: _/_/Zø_
HORÁRIO:

4. ENVELOPE N9 1 . PROPOSTA TÉCNICA

4.L, o ENVELOPE Ne 1 - PROP0STA TÉCNICA deve conten a proposta técnica
elabonada em confonmidade com o Anexo III deste Edital, em papel timbr ado

da licítante e r edigida em 1íngua portuguesa (sa1vo quanto às expnessões

técnicas de uso connente), com suas páginas numeradas sequencialmente,

sem nasuras, emendas, bonnões ou entneLinhas e devená ser datada e

assinada pon seu nepnesentante legal ou pnocunadon, juntando-se cópia do

nespectivo instrumento de pnocunação
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5. ENVELOPE N9 2 . PROPOSTA DE PREçOS

5.1. A Pnoposta de Preços devená ser apnesentada, valendo-se do modelo

do Anexo IVdeste edital, e deve conter os seguintes elementos:

a) Nome, endeneço, CNPJ e Inscnição estadual/municipal da licitante;
b) Número do pnocesso e número desta CONCORRÊNCIAj

c) Descnição, de forma clana e sucinta, do objeto da pnesente

conconnência, em confonmidade com as especificações técnicas do Anexos I
e III deste Edital.
d) pneços unitánios e total, por item de serviço, e pneço total genal

(englobando 1-5 meses de contnatação) ofentados pana a pnestação dos

senviços, em moeda connente nacional, em alganismo e por extenso, apunado

à data de sua apnesentação, sem inclusão de qualquen encango financeiro
ou pnevisão inflacionánia, a sen demonstnado na fonma do modelo que

integna este edital como Anexo IV.2.

5,2.0s pneços dos senviços devem incluin todas as despesas dinetas ou

indinetas e as mangens de Lucno da CONTRATADA que se nefinam ao objeto
descnito e canacterizado no Pnojeto Básico (Anexo I), tais como:

matenÍais e mão de obra; senviços de terceinos; locações de equipamentos

e fennamentas (íncluindo-se as digitais), de imóveis e instarações
auxilianes aos senviços; consumo de água, enengia e telecomunicações;

segunos legal ou contratualmente exigidos; encangos sociais e

tnabalhistas; impostos e taxas incidentes sobne a atividade econômica;

despesas administrativas e de escritónio; etc.

5.3. Na hipótese de os custos unitánios pnopostos peJ.as licitantes
supenanem os vaLones indicados no 0nçamento de Referência (Anexo VIII),
devená sen apnesentado no envelope "Pnoposta de pneços,,, sob pena de

desclassificação, o demonstnativo da composição de todos os valones que

compõe os itens afetados, com indicação dos encangos sociais e do BDr, e

as justificativas técnicas que compnovem a compatibilidade e a coenência

dos preços dos insumos e salánios com os de mencado, bem assim que os
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coeficientes de pnodutividade são compatíveis com a execução do objeto

licitado.

5.4. Apnesentar declanação, em confonmidade com o modelo do Anexo IV.3.,
afinmando que a pnoposta foi elabor.ada de maneina independente e que o

licitante conduz seus negócios de fonma a coibin fraudes, cornupção e a

prática de quaisquer outros atos lesivos à Administnação Pública,

nacional ou estnangeina, em atendimento à Lei Fedenal ne L2.846/2Ø13 e

ao Decreto Estadual ne 6Ø.1,ø6/2Øt4.

5.5. A fim de agilizan a confer'ência pela Comissão Julgadona da Licitação
dos valones apnesentados pelo proponente, os documentos nefenidos nos

itens 5.L. a 5.3 deverão também sen apresentados em fonmato eletnônico
(".xls" ou compatível), copiados em mÍdia gravável ou negnavável (CD-R,

CD-RW ov pen drive).

5.6. Validade da proposta de preço. Na ausência de indicação expnessa em

sentido contnário no Anexo IV.1.r o pnazo de validade da pnoposta sená

de 6Ø (sessenta) dias contados a partir do último dÍa previsto pana o

necebimento dos envelopes;

5.6.1". Antes de expinan a validade original da pnoposta, a Comissão

Julgador a da Licitação poderá solicitar à proponente que declane a sua

intenção de pnonnogan o prazo pnevÍsto no item antenion. As respostas se

fanão por escrito, pneferencialmente pon meio eletnônico.
5.6.2. Não sená admitida a modificação da pnoposta pelo ticitante que

aceitar pnonrogan a sua validade.

5.7. As pnopostas não poderão impor condiçöes e devenão limitar-se ao

objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer altennativas de

pneço ou quaisquen outras condições não previstas no Edital e nos seus

anexos .

5.8. O licitante deverá arcan com o ônus decorrente de eventual equívoco

no dimensionamento de sua proposta, inclusive quanto aos custos vaniáveis
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deconnentes de fatores futunos, mas que sejam pnevisíveis em seu namo de

atividade, tais como aumentos de custo de mão-de-obna deconrentes de

negociação coletiva ou de dissÍdio coletivo de tnabalho.

5.9. Símp1es Nacional. As micnoempnesas e empnesas de pequeno ponte

impedidas de optar pelo Simples Nacional, ante as vedações pnevistas na

Lei Complementan Fedenal ne L23/2ØØ6, não poderão aplican os benefícios

decorrentes desse negime tnibutánio diferenciado em sua proposta, devendo

elabor á-1a de acordo com as nonmas aplicáveis às demais pessoas

jur ídicas, sob pena de desclassíficação pela Comissão Julgador a da

Licitação.

5.9.1. Caso venha a sen contratada, a micnoempnesa ou empnesa de pequeno

ponte na situação descnita no item 5.7 deverá requenen ao óngão fazendánio

competente a sua exclusão do Simples Nacional até o último dia útil do

mês subsequente àque1e em que celebnado o contnator nos tenmos do antigo

3Ø, caput, inciso II, e $te, inciso II, da Lei Complementan Fedenal ne

L23/2ØØ6, apnesentando à Unidade Contnatante a compnovação da exclusão

ou o seu respectÍvo pnotocolo.

5.9.2. Se a contnatada não nealizan espontaneamente o nequenimento de

que tnata o item 5,9,!, cabená à Unidade Contratante comunican o fato ao

óngão fazendánio competente, solicitando que a empresa seja excluÍda de

ofÍcio do Simples Nacional, nos tenmos do antigo 29, inciso I, da Lei

Complementar Fedenal ne 123/2ØØ6,

6. ENVELOPE N9 3 . HABILITAçÃO

6.1. Conteúdo. A HABILITnÇÃO devená conten os seguintes documentos:

6.1.L. Habilitação junídica

a) Registno empnesanial na lunta Comencial, no caso de empnesánio

individual ou Empnesa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e negistrado

na lunta Comencial¡ êffi se tnatando de sociedade empresánia ou
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coopenativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estan adequado

à Lei Fedenal ne 12.69Ø/2Øt2;

c) Documentos de eleÍção ou designação dos atuais administnadores,

tnatando-se de sociedades empnesánias ou coopenativas;

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registr o Civíl de Pessoas

Junídicas, tnatando-se de sociedade não empnesária, acompanhado de prova

da diretoria em exencÍcio;

e) Decreto de autonização, tratando-se de sociedade empnesánia

estnangeina em funcionamento no PaÍs, e ato de negistno ou autonização

pana funcionamento expedido pelo ór gão competente, quando a atividade

assim o exigin;
f) Registro penante a entidade estadual da 0r ganização das Cooperativas

Bnasileinas, em se tnatando de sociedade cooperativa.

6.1.2. Regulanidade fiscal e trabalhista
a) Pnova de inscnição no Cadastno Nacional de Pessoas Junídicas, do

Ministério da Fazenda (CNPI);

b) Pnova de inscnição no Cadastno de Contnibuintes Municipal, nelativo à

sede ou domicilio do licitante, pentinente ao seu namo de atividade e

compatÍveI com o objeto do centame;

c) Certificado de negulanidade do Fundo de Ganantia pon Tempo de Serviço

(cRF - FGrs);

d) Centidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos

trabalhistas (CNDT);

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos

nelativos a Créditos Tnibutários Federais e à DívÍda Ativa da União;

f) Certidão emitida pela Fazenda Municipal da sede ou domicílio do

Iicitante que compnove a r egulanidade de débitos tnibutánios nelativos

ao Imposto sobne Serviços de Qualquen Natuneza - ISSQN.

6.L,3. Qualificação econômico-financeira

a) Centidão negativa de falência, necupenação judicial ou extnajudicial,
expedida pelo distnibuidon da sede da pessoa junídíca ou do domicílio do

empnesário individual;

13
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a.1) Se o licitante for coopenativa ou socÍedade não empnesária, a

certidão mencionada na alínea "a" devená sen substituída por centidão

negativa de ações de insolvência civil.
a.2) Caso o licitante esteja em necupenação judicial ou extrajudicial,
deverá sen compnovado o acolhimento do plano de necupenação judicial ou

a homologação do plano de recupenação extrajudicial, conforme o caso.

a.3) Se o licitante não fon sediado no Estado de São Paulo, as certidões

deverão vin acompanhadas de declaração oficial da autor idade judiciár ia
competente, nelacionando os distnibuidones que, na Comanca de sua sede,

tenham atnibuição para expedir centidões negativas de falências, de

recupenação judicial ou de execução patr imonial.
b) BaIanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exencício

social, já exigÍveis e apnesentados na forma da Iei, que compnovem a boa

situação fínanceira da empnesa, vedada a sua substituição pon balancetes

ou balanços pnovísónios, podendo sen atualizados por índices oficiais
quando encenrados há mais de 3 (tnês) meses da data da apnesentação da

pr oposta;

b.1) o balanço patrimonial deverá estan assínado por contador ou por

outro pnofissional equivalente, devidamente negistnado no Conselho

Regional de Contabilidade;

b.2) no caso de empnesa constituÍda no exencÍcio social vigente, admite-

se a apnesentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis

neferentes ao período de existência da sociedade;

b.3) as sociedades por ações devenão apnesentan as demonstnações

contábeis publicadas, de acordo com a legislação pentinente.

c) A comprovação da boa situação financeina da empnesa a que se nefere a

a1Ínea '(b" sená avaliada de fonma objetiva pelos Índices de Liquidez

Genal (LG), Solvência Geral (SC) e Liquidez Connente (LC), maiones que 1
(um), nesultantes da aplicação das fónmulas abaixo ao balanço

patnimonial:

Ativo Cinculante + Realizável a Longo

Pr^azo
LG=
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Passivo Cinculante + Passivo Não

Cinculante

Ativo Total

SG= Passivo Cinculante + PassÍvo Não

Circulante

Ativo Cir culante

LC= Passivo Cinculante

6.1,4. Declarações e outras comprovações

6,1.4.1. Declaração subscrita pon nepnesentante legal do licitante, em

conformidade com o modelo constante do Anexo V, atestando que:

a) se encontna em situação negular penante o Ministério do Tnabalho no

que se nefene a obsenvância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.e

da Constituição Federal, na forma do Decneto Estadual ne. 42,gLt/1998;

b) inexiste impedimento legal pana licitan ou contnatan com a

Admínístnação, inclusive em vintude das disposições da Lei Estadual ns

tØ.218/L999;

c) cumpre as nonmas nelativas à saúde e segurança do tnabalho, nos tenmos

do antÍgo 1L7, panágrafo único, da Constituição Estadual.

6.2. Disposições gerais sobre os documentos de habilitação
6.2.1. Forma de apresentação. 0s documentos necessários à habilitação
devenão sen acondicionados em caderno único, ter todas as suas páginas

legÍveis, numenadas e nubnicadas pon nepresentante legal do licitante e

poderão sen apnesentados em original, em cópia autenticada ou em cópia

simples que, à vista do oniginal, sená autenticada pon membro da Comissão

Julgadona da Licitação na pnópria sessão púbIica.
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6.2.2. CAUFESP. 0s intenessados cadastnados no Cadastno Unificado de

Fonnecedores do Estado de São PauIo - CAUFESP podenão infonman o

respectivo cadastramento e apnesentan no INVÓLUCRo Ne 3 - DocUMENToS DE

HABILITAÇÃO apenas os documentos relacionados nos itens 6.2.1 a 6.2,4
que não tenham sido apresentados pana o cadastnamento ou Çuê, se

apnesentados, já estejam com os nespectivos prazos de validade vencidos

na data de apnesentação das pnopostas. A Comissão Julgadona da Licitação
diligencianá junto ao CAUFESP pana aferin o cumprimento dos requisitos
de habilitação constantes do nespectivo cadastno.

6,2,3. Validade das certidões. Na hipótese de não constan prazo de

validade nas centidöes apnesentadas, a Comissão Julgadora da Licitação
aceitará como válidas as expedidas até L8Ø (cento e oitenta) dÍas

imediatamente anteniores à data da sessão púbIica pana entrega dos

envelopes e declanações complementanes.

6.2.4. Matriz e filiais. Caso o objeto contnatual venha a sen cumpnido

pon filial do licitante, os documentos exigidos no item 6,'J,.2 deverão

sen apnesentados tanto pela matniz quanto pelo estabelecimento que

executaná o objeto do contnato.

6.2.5. fsenções e imunidades.0 licitante que se considerar isento ou

imune de tnibutos nelacionados ao objeto da licitação, cuja negularidade

fiscal seja exigida no pnesente Edital, devená compnovan taI condição

mediante a apnesentação de declanação emitida pela connespondente Fazenda

do domicÍLio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. sEssÃo PÚBLrcA DE ENTREGA Dos ENVELopEs E DECLARAçõES CoMPLEMENTARES

7.1, Credenciamento. No local, data e honánio indicados no preâmbulo

deste Edital, a Comissão Julgadora da Licitação instal-ará a sessão

pública pana neceben os ENVELOPES Ne 1 - PROPOSTA TÉCNICA, Ne 2 - PROPOSTA

DE PREÇOS e Ns 3 - HABILITAÇÃO e as declanações complementanes a que se

nefene o subitem 3.2, er na sequência, pnocedená ao cnedenciamento dos

nepresentantes dos licitantes.
7.1.t. O licitante podená apnesentar-se à sessão púb1ica pon intenmédio

de seu nepnesentante 1egal ou de pessoa devidamente credenciada, mediante
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pnocunação com poderes especÍficos pana Íntenvin em qualquen fase do

procedimento licitatónio, inclusive para intenpon necunsos ou desistir'
de sua interposição.

7,L.2. 0s nepresentantes devenão identificar -se exibindo documento

oficial de identificação, acompanhado do contnato social ou estatuto em

vigor , do ato de designação dos dinigentes e do instnumento de procunação,

quando fon o caso, e outnos documentos eventualmente necessár ios pana a

venificação dos podenes do outorgante e do mandatánio.

7.1..3. É vedada a nepnesentação de mais de um licitante por uma mesma

pessoa .

7.2. Partícipação na sessão pública. A sessão será pública e podená ser

assistida por qualquen pessoa, mas somente sená admitida a manifestação

dos nepresentantes devidamente cnedenciados pela Comissão Julgadona da

Licitação, na fonma dos itens 7.t.1 a7.I.3, não sendo permitidas atitudes
desnespeitosas, que causem tumultos ou pentunbem o bom andamento dos

tnabalhos.

7.3, Aceitação tácita. A entnega dos envelopes à Comissão Julgadona da

Licitação implica a aceitação, pelo licitante, de todas as nonmas e

condÍções estabelecidas neste Edital, bem como implica a obnigatoniedade

de manten todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pana

a contratação, obrigando-se o licitante a declaran, sob as penas da lei,
a supenveniência de fato impeditivo a panticipação, quando fon o caso.

8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1-. Abertura dos envelopes. Após o cnedenciamento dos presentes, a

Comissão Julgador a da Licitação pr ocedená à abentuna dos ENVELOPES Ne 1-

- PROPOSTA TÉCNICA. Os documentos neles contidos senão verificados e

nubricados pelos nepnesentantes dos licitantes e pelos membnos da

Cotttissão e, postenionmente, serão juntados ao nespectivo pnocesso

administnativo.
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8.L.1-. Iniciada a abentura do pnimeiro ENVELOPE Ne 1 - PROPOSTA TÉCNICA

estaná encenrada a possÍbilidade de admissão de novos particÍpantes no

centame.

8.1.2. Os ENVELOPES No 2 - PROPOSTA DE PREçOS e Ns 3 - HABILITAÇÃO senão

nubricados pelos nepnesentantes dos 1Ícitantes e pelos membnos da

Comissão Julgadona da Licitação e senão mantidos fechados e inviolados
até a nespectiva abentuna em momento próprio da sessão pública.

8.2. AnáIise da Proposta Técnica. Os documentos contidos no ENVELOPE Ne1

- PROPOSTA TÉCNICA senão analisados pela Comissão Julgadona da Licitação,
que nealizaná a avaliação e classificação, de acordo com os critér ios
pentinentes e adequados ao objeto licitado, pnocedendo à totalÍzação dos

pontos obtidos pelas Iicítantes na avaliação neferida no Anexo III.
8.2.1. A Comissão Julgadona da Licitação detenminaná o Índice de

Pontuação das Propostas Técnícas (TPPT), nesultante da ap1Ícação da

seguinte fórmula:

rppT=(TplMTp)x7ø
Sendo:

IPPT = índice de pontuação da Proposta Técnica da Licitante.
TP= totaL de pontos obtidos peLø Lícítante na avaLíação referída no Anexo III.
MTP = maíor totaL de pontos verificødo entre as Licitantes na avaLiação referída
no Anexo III.

8.2.2. Será desclassificada a Pnoposta Técnica que estiven em desacondo

com qualquer das exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

8.2.3. Em caso de empate, a decisão sená feita pon sonteio, na mesma

fonma do estabelecido no subitem 8.12 deste edital.

8.3. AnáIise da Proposta de Preços. Em seguida à classificação das

propostas técnicas, na mesma sessão pública, a criténio da Comissão

Julgadona da Licitação, se todas as licitantes desistirem da inter posição

de necunso em face do julgamento realizado ou¡ em data previamente

divulgada na imprensa oficial, nos demaÍs casos, os ENVELOPES Ne 2 -
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PROPOSTA DE PREÇ0S ser'ão abentos e rubnicados, pnocedendo a Comissão

Julgadona da Licitação à avaliação nos tenmos a seguir expostos.

8.3.L. As Pnopostas de Preços senão verificadas quanto à exatidão das

operações ar itméticas apnesentadas, que conduzinam ao val-or total onçado,

promovendo-se as conneções conrespondentes nos casos de eventuais ennos

encontnados, tomando-se como cornetos os pneços unitários. As corneções

efetuadas senão consídenadas pana a apuração do valon final da pnoposta

de pneços.

8.3.1.L. Erros no pneenchímento da planilha não constituem motivo pana a

desclassificação da pnoposta. A planilha podená sen ajustada pelo

licÍtante, no prazo indicado pela Comissão Julgadona da LicÍtação, desde

que não haja majoração do pneço pnoposto.

8.3,2. A análise das Pnopostas de Pneços visaná apunan o atendimento das

condiçöes estabelecidas nesta Concorrência, sendo desclassificada a que:

a) estiven em desacordo com qualquen das exigências estabelecidas neste

edital;
b) apresentan pneços unitár'ios ou total estimado pana a execução do

objeto da pnesente licitação simbólicos, innisórios ou de valon zeno,

incompatíveis com os pneços dos insumos ou salánios de mencado, ou que

se revelanem manifestamente inexequíveis, nos termos do antigo 48, inciso
II, da Lei federal no 8.666/93;

c) oferecen valon unitánio supenion àque1e indicado no onçamento de

nefenência (Anexo VIII), desacompanhado de justificativas técnicas, ou

quando as mencionadas justificativas técnicas não fonem acolhidas pela

Comissão Julgadora da Licitação;
d) apnesentar preço total estimado para a execução do objeto da pnesente

licitação supenÍon àquele indicado no Orçamento de Refenência que integna

este Edital como Anexo VIII;
e) deixan de apresentan proposta de pneços para qualquen item constantes

do Anexo IV.2.
f) apr esentan pneços festamente inexequÍveis, assim considenados aqueles

que não tenham sua viabilidade demonstnada pon meio de documentação que
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compnove que os custos dos ínsumos são coenentes com os de mercado e que

os coeficientes de pnodutividade são compatÍveis com a execução do

obj eto .

8.3.3. Nas hipóteses dos itens b e g acíma, sená facultado ao licitante
compnovan, no prazo assinalado pela Comissão Julgadona da Licitação, a

viabilidade dos pneços constantes em sua proposta, sob pena de

desclassificação.

8.4. Diligências complementares. A Comissão Julgadona da Licitação poder á

a qualquer momento solicitar aos licitantes a composição dos pneços

unitánios, bem como os demais escLanecimentos que julgar necessários pana

analÍsan a aceÍtabilidade da pnoposta de pneços.

8.5. Julgamento. Não senão considenadas, pana fins de julgamento da

pnoposta de preços, ofentas de vantagem não pnevista neste instnumento

convocatónio, baseadas nas pnopostas dos demais Iicitantes ou que

apnesentem pnazos ou condições difenentes dos fixados neste Edital.

8.6. Classificação. O julgamento das pnopostas sená efetuado pela

ComÍssão Julgadona da Licitação, que elaboraná a lista de cLassificação
obsenvando a ondem crescente dos pneços apnesentados, após decidin,
motivadamente, sob a justificativa a que se nefene o subitem 5.3.

8.7. Empate ficto. Sená assegunado direito de pneferência aos licitantes
que sejam micnoempresas, empresas de pequeno ponte ou cooperativas que

pneencham as condições estabelecidas no antigo 34 da Lei Fedenal r'ìo

LL.488/2øØ7 cujas pnopostas sejam iguais ou até Lø% (dez por- cento)

supeniones à pnoposta mais bem classificada na lista de que tnata o item

8.6.

8.7.1. A micnoempnesa, empnesa de pequeno ponte ou coopenativa nas

condíções do item 8.7 que tiven apnesentado o menor preço sená convocada

pela Comissão Julgadona da Licitação para apnesentar nova ofenta com

valon total infenion à pnoposta mais bem classificada.

20



ffi
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO
UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

8.7,2. Caso haja empate entre as micnoempnesasr empnesas de pequeno ponte

ou cooperativas nas condições do item 8.7, a Comissão Julgadora da

Licitação nealizaná sonteio pana identificar aquela que primeir o poderá

apnesentan a nova oferta, nos tenmos do item 8.7.L.

8.7.3. Caso a microempnesar empresa de pequeno ponte ou coopenativa

melhon classificada desísta de apresentan a nova ofenta ou não se

manifeste no prazo estabelecido pela Comissão Julgador a da Licitação,
senão convocados os demais licitantes que atendam às condições do item

8,7, na nespectiva ordem de classificação, para o exencício do direito
de pnefenência.

8.7,4.0 exencício do direito de pnefenência de que trata este item 8.7

oconnená na mesma sessão pública de julgamento das pnopostas, no pnazo

de tØ (dez) minutos contados da convocação, sob pena de pneclusão, ou a

cnitério da Comissão Julgadora da Licitação, em nova sessão a sen

nealizada em dia e honánio comunicados aos licitantes pela imprensa

oficial. 0 não companecimento implicar á a pneclusäo do direito de

pnefenência que poderia sen exencido pelo licitante ausente.

8,7.5. Não havená direíto de prefenência quando a melhor oferta inicial,
segundo a lista de classificação do item 8.6, houven sido apresentada

pon microempnesa, empnesa de pequeno ponte ou coopenativa que preencha

as condiçöes estabelecidas no antigo 34 da Lei Fedenal no l-1 ,488/2ØØ7.

8.8. Sempne que uma pnoposta não fon aceita, e antes de a Comissão

Julgadona da Licitação passan ao julgamento da pnoposta subsequente,

havená nova venificação da eventual ocorrência de empate ficto, nos

tenmos do item 8.7 do Edital, se fon o caso.

8.8.1. Exercido o dineito de prefenência, será el-abonada uma nova lista
de classíficação com base na ondem cnescente dos preços apnesentados.
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8.8.2. Não sendo aplicável o dineito de pneferêncía, ou não havendo êxito
na aplicação deste, pnevalecerá a Iista de classificação inicial do item

8.6.

8.9 Nota da Proposta de Preços. A seguin, a Comissão Julgadora da

Licitação pnocedená à atribuição de Notas às Propostas de Preços (NPP),

consideradas válidas nos termos do estabelecido nos subitens 8.3 a 8.5

deste edital, mediante a aplicação da seguinte fórmu1a:

Npp=(Mp/p)x3ø
Sendo:

NPP = Nota da Proposta de Preços.

MP = m€fior vaLor totaL proposto no certame, consideradas as propostas

vóLidas.

P = voLor totaL proposto peLa Lícítante.

8.tØ. Nota final. Pana a definição da Nota Final (NF), a Comissão

Julgadona da Licitação, considenando a pontuação atnibuída às Pnopostas

Técnlcas e às de Pneços, utilizará a seguinte fórmula:

NF=ïPPT + NPP

Sendo:

NF = Nota FínaL

IPPT = indice de Pontuação da Proposta Técnica do Licitante.
NPP = Nota da Proposta de Preços

8.11. Critérios de desempate. Havendo

pnopostas, sená assegurada pnefenência,

serviços :

8.L1.1. produzidos no País;

empate entne duas ou maÍs

sucessivamente, aos bens e

8.LL.2. produzidos ou pnestados por empresas bnasileinas;

8.LL.3. produzidos ou prestados pon empnesas que invistam em pesquisa e

no desenvoLvimento de tecnologia no PaÍs;
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8.LL.4. pnoduzidos ou pnestados pon empnesas que comprovem cumpnimento

de reserva de cargos pnevista em lei para pessoa com deficiência ou pana

neabilitado da Previdência Socia1 e que atendam às negnas de

acessibilÍdade pnevistas na legislação.

8.1-2. Esgotados os cniténios de desempate pnevistos em lei, a escolha do

vencedon da etapa de julgamento das pnopostas oconrer'á pon meio de sorteio
a sen realizado na mesma sessão pública ou, a cr.itér io da Comissão

Julgadona da Licitação, em nova sessão a sen nealizada em dia e honánio

comunicados aos licitantes pela imprensa oficial.

8.L3. Durante a análise das propostas a Comissão Julgadona da Licitação
poderá convocan os licitantes para quaisquen escLanecimentos adicionais.
Os licitantes devenão atenden às comunicações até o pnóximo dia útil ao

do necebimento da comunicação. Todas as comunícações e os esclanecimentos

devenão sen feitos por escnito e pnotocolizados.

8,L4. Licitação fracassada. Na hipótese de desclassificação de todas as

pnopostas, a Comissão Julgadona da Licitação podená fixan aos licitantes
o pnazo de oito dias úteis para a apnesentação de novas pnopostas,

mancando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na

impnensa oficial.

8.L5. Devolução dos envelopes. Os ENVELOPES No 3 - HABILITAÇÃO dos

licitantes que tivenam suas pnopostas técnicas ou suas pnopostas de

pneços desclassificadas senão devolvidos fechados depois de tnansconnido

o plazo lega1 sem intenposição de necunso ou, caso interposto, no caso

de desistência ou após a prolação de decisão desfavonáver ao recunso.

8.L6. Desistência de proposta. Não se admitirá desistência de pnoposta,

sal-vo pon motivo justo deconnente de fato supenveniente e aceito pela

Comissão Julgadona da LicÍtação.

9. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
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9.1. Abertura dos envelopes. Senão abentos os ENVELOPES N" 3 - HABILITAÇÃO

dos tnês Iicitantes melhor classificados na etapa de julgamento das

propostas. Havendo inabilitação, senão abentos tantos novos ENVELOPES No

3 - HABILITAÇÃO quantos forem os licitantes inabilitados, obedecida a

Iista de classificação final da etapa de julgamento das pnopostas, até

que se complete o númeno de tnês ou se esgote a lista de licitantes
classíficados .

9.2. A cnitério da Comissão Julgadona da Licitação, a abentuna dos

ENVELOPES No 3 - HABILITAçÃO será feita na mesma sessão pública, se todos

os licitantes desistinem da inter posição de necunsos em face do

julgamento das pnopostas, ou em dia e honánio comunicados mediante

publicação na imprensa oficial.

9.3. Verificação das condições de participação. Como condição pnévia ao

exame dos documentos contidos no ENVELOPE No 3 - HABILITAçÃO, a Comissão

Julgadona da Licitação verificaná o eventual descumpnimento pelo

licitante das condições de participação pnevistas no item 2,2 deste

EditaI.
9.3.L. Senão consultados os seguintes cadastnos:

9.3.1. L. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções

Administnativas - e-Sanções (http:. / /www,esancoes.sp.gov.br);

9.3.L.2. Cadastno Nacional de Empnesas Inídôneas e Suspensas

(http : / /www. pontaltr anspanencia . gov. brlceis );

CEIS

9.3.L.3. Cadastro Nacional de Condenações CÍveÍs pon Atos de Improbidade

Administnativa e Inelegíbilidade - CNIA, do Conselho Nacional de Justiça
(http ; / /www. cnj . jus. brlimprobÍdade_admlconsultan_nequenido.php) .

9.3.2. A consulta ao cadastno de que tnata o item 9.3.1.3 será nealízada

em nome da pessoa junÍdica licitante e também de seu sócio major Ítário,
pon força do artigo 1"2 da Lei no 8.429/L992r que pnevê, dentne as sanções
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impostas ao nesponsável pela pnática de ato de impnobidade

administnativa, a pr oibição de contnatan com o Poden Público, inclusive
pon intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majonitár io.

9.3.3. Constatada a ausência de condições de participação, a Comissão

Julgadona da Licitação reputaná o Iicitante inabilitado.

9.4. AnáIise. A análise da habilitação será feita a partin do exame dos

documentos apnesentados pelo licitante no ENVELOPE N" 3 - HABILITAÇÃO em

face das exigêncÍas previstas no item 6 deste Edital.

9.4.L, A Comissão Julgadona da Licitação podená suspenden a sessão

pública pana analisan os documentos apnesentados, mancando, na mesma

oportunidade, nova data e honánio em que retomará os trabalhos,
infonmando aos licitantes. Nessa hipótese, os documentos de habilitação
já rubnicados e os ENVELOPES No 3 - HABILITAÇÃO ainda não abertos

penmanecenão em poder da Comissão até que seja concluÍda a anáIise da

habilitação.
9.4.2. Sená admitido o saneamento de ennos ou falhas relativas aos

documentos de habilitação mediante despacho fundamentado da Comissão

Julgadora da Licitação, registrado em ata e acessÍvel a todos.

9.4.2.1. As falhas passÍveis de saneamento são aquelas nelativas a

situação fática ou jur'Ídica pneexistente na data da abertuna da sessão

púbIica de entr ega dos envelopes e declanações complementanes, Índicada

no pneâmbuIo do Edital.

9 ,4,2.2. 0 desatendimento de exigências fonmais não essenciais não

impontará no afastamento do licitante, desde que seja possÍvel o

aproveitamento do ato, obsenvados os pnincípios da isonomia e do

intenesse púb1ico.

9.5. Regularidade fiscal e trabalhista de ME/EPP/COOPERATIVAS. Não ser á

exigida a compnovação de r egularidade fiscal e tr abalhista pana a
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habilitação de micnoempresas, empnesas de pequeno ponte ou coopenativas

que pneencham as condições estabelecidas no ant. 34, da Lei Fedenal ns

LL.488/2Øø7. Entnetanto, sená obnigatónia a apnesentação dos documentos

indicados no subitem 6.1.2 deste Edital no ENVELOPE No 3 - HABILITAÇÃO,

ainda que apnesentem alguma nestr ição.

9.5.L. Sená assegunado o prazo de cinco dias úteis contados a partin do

momento em que o Iicitante fon decl-anado vencedon do centame pana

negularização da negularidade fiscal e trabalhista. Este p?azo, a

cnitério da Comissão Julgadona da LÍcitação, podená sen pnornogado por.

igual peníodo.

9.5.2. A não negulanização da negular idade fiscal e trabalhista no p"azo

indicado no item 9.5.1 deste Edital implicará a decadência do dineito à

contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabÍveis, sendo

facultado à Comissão Julgadora da Licitação convocan os licitantes
nemanescentes pana a assinatura do contrato, na ondem de classificação,
ou nevogan a licitação.
9.6. Licitação fnacassada. Na hipótese de desclassificação de todas as

pnopostas, a Comissão Julgadora da Licitação podená fixar aos licitantes
o prazo de oito dias úteis pana a apnesentação de novas pnopostas,

mancando-se nova data para a sessão pública mediante publicação na

impnensa oficial, consoante artigo 48, 53e da Lei Fedenal ns 9.666/93.

1ø. RESULTADO, RECURSOS, ADIUDICAçÃO e UO¡vIOLOGAçÃO

1'ø.1. Resultado. Sená considenada vencedona do certame o licitante que,

cumpnindo todos os nequisitos de habilitação, apnesentan a maion Nota

Final (NF) obtida, nos tenmos do subitem 8.1Ø deste Editat.

LØ.2. Adjudicação. A adjudicação sená feita considerando a totalidade
do objeto.

tø.3. Preços finais no dineito de pneferência. Se a vencedona do centame

fon micnoempnesa, empnesa de pequeno ponte ou coopenativa que pneencha
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as condÍções estabelecidas no antigo 34 da Lei Federal no Ll-.488/2øØ7

que exenceu o dineito de pnefenência de que tnata o item 8.7 deste Edita1

deverá apnesentan, no prazo de dois dias úteis contados da data de

adjudicação do objeto, os novos pneços unitánios pana a contnatação a

pantin do valor total final obtido no centame.

Lø.3 .L. 0s novos preços unitánios senão apnesentados em planilha
elabonada de acondo com o modelo do Anexo IV.2. deste Edital.

tØ,3.2. Caso a obnigação estabelecida no item 1Ø.3 não seja cumpr.ida pelo

licitante, os pneços unitánios finais váIidos pana a contnatação senão

apunados pela Comissão Julgadona da Licitação mediante a aplicação linean
do pencentual que netnate a r edução obtida entne o valon total oferecido

na pnoposta inicial e o valon total final obtido no centame,

indistintamente, sobne cada um dos pneços unitánios ofentados na nefenida
proposta.

tØ.4. Publicação. 0 nesultado final do centame sená publicado na

impnensa oficj-aI.
!ø.4,L. Serão considenados desde logo intimados os licitantes cujos

repnesentantes credenciados estiverem pnesentes na sessão pública em que

o nesultado fon proclamado pela Comissão Julgadona da Licitação, hipótese

em que a intimação constará da nespectiva ata.

1,ø,4.2. 0s licitantes ausentes senão intimados do resultado pela

publicação no Diánio Oficial do Estado.

tØ,5, Recursos. 0s atos praticados pela Comissão Julgadona da Licitação
nas divensas fases do presente certame podenão ser impugnados pelos

licitantes mediante a intenposição de necunso no prazo de cinco dias

úteis, a contan da intimação do ato ou da lavnatuna da ata, conforme o

caso.

1.ø.5.L. 0s

Cont natante,

necunsos devem sen protocolados na sede da Unidade

no endeneço indicado no pneâmbulo deste Edital.
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tø.5.2. Não senão conhecidos os necunsos intempestÍvos ou que estivenem

desacompanhados das nespectivas nazões de fato e de direito.

LØ.5,3. A Ínterposição do necurso será comunicada aos demais licitantes,
os quais poderão apnesentan contrannazões no prazo de cinco dias úteis.

tØ.5.4. O necunso será dirigido à autonidade supenion por intermédio da

que pnaticou o ato neconnido, a qual podená neconsidenan sua decisão no

p?azo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo pîazo, fazê-lo subir devidamente

infonmado.

rc.5.5.0 necunso da decisão que julgan as propostas ou que resolver
sobre a habilitação dos licitantes tená efeito suspensívo. A autoridade

competente, motivadamente e pnesentes nazões de intenesse público, podená

atribuin eficácia suspensiva aos necunsos interpostos nos demais casos.

tø.6. Homologação e adjudicação. Transcor.rido o pnazo recunsal sem

interposição de necunsos ou, uma vez decididos os necunsos interpostos,
a Comissão Julgadona da Licitação encaminhaná o pnocedimento licitatónío
à autonidade competente pana homologação do nesultado do centame e

adjudicação do objeto ao licitante vencedon, publicando-se os atos no

Diát Ío Oficial do Estado.

11. CONTRATAçAO

tt.t. Celebração do contrato. Após a homologação, a adjudicatánia será

convocada para assinan o tenmo de contnato, cuja minuta constitui o Anexo

VI deste Edital.
LL.t.L. O prazo de comparecimento para a assinatuna do termo de contrato
sená fixado pela UnÍdade Contnatante no ato de convocação e podená ser
pnorrogado mediante solicitação justificada pela adjudicatánia e aceita
pela Unidade Contnatante.
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1,L.'J-.2. Alternativamente, a critér io da Unidade Contratante, o tenmo de

contnato podená sen encaminhado pana assinatuna da adjudicatár'ia mediante

connespondência, com aviso de recebimento, ou meio eletnônico, com

confinmação de leituna. O tenmo de contnato deverá ser assinado e

devolvido no pnazo fixado pela Unidade Contratante, a contan da data de

seu necebimento.

t1-.2. Manutenção das condições de habilitação. Sê, pon ocasião da

celebnação do contrato, algum dos documentos apnesentados pela

adjudicatária pana fins de compnovação da negulanidade fiscal ou

trabalhista na etapa de habilitação estiven com o pnazo de validade

expinado, a Unidade Contratante veníficaná a situação pon meio eletnônico

e centificaná a negulanidade nos autos do pnocesso, anexando ao

expedíente os documentos comprobatór ios, salvo impossibitidade
devidamente justificada. Se não for. possÍve1 a atualização pon meio

eletnônico, a adjudicatánia sená notificada pana compnovar a sua

negulanidade fiscal e tnabalhista no prazo de dois dias úteis, sob pena

de a contr atação não se nealizan.

11.3. CADIN ESTADUAL. Constitui condição pana a celebnação do contnato,

bem como pana a nealização dos pagamentos dele deconnentes, a

ínexistência de registnos em nome da adjudicatária no "Cadastno

Infonmativo dos Cnéditos não Quitados de Óngãos e Entidades Estaduais -
CADIN ESTADUAL". Esta condíção ser'á considerada cumpnida se a devedona

compnovar que os nespectivos negistr os se encontram suspensos, nos tenmos

do antigo 8e,55 le e 2e. da Lei Estadual ns L2.799/2øØ8.

tL.4. Condições de celebração. Constituem, igualmente, condições pana a

celebnação do contnato:
'J.L.4.1-. a indicação de gestot encannegado de nepresentan a adjudicatánia
com exclusividade penante o contnatante, caso se tnate de sociedade

cooperativa;
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1-1,4.2. a apresentação do(s) documento(s) que a adjudicatária, à época

do centame licitatónio, houven se compnometido a exibir por ocasião da

celebr ação do contnato por meio de declanação especÍfica, caso exigida

no Ítem 6,1.4 deste Edital;

LL.4.3 . A negulanízação da negulanidade fiscal e tr abalhista
micnoempresa, empnesa de pequeno ponte ou cooperativa nas condições

ant. 34, da Lei Federal ¡e Lt.488/2ØØ7 que tenha sido habititada
restnições, nos tenmos do item 9.5 deste Edital.

da

do

com

11-.5. Celebnação frustrada. A ausência de assinatuna do contnato dentno

do prazo estabeLecido pela Unidade Contratante, bem como o descumpnimento

das condições de celebr ação pnevistas nos itens t1-.2 a 1"L.4, canactenizam

o descumprimento total da obnigação assumida, sujeÍtando a adjudicatár ia
às sanções pnevistas neste Edital e demais nonmas pentinentes. Neste

caso, a Unidade Contnatante poderá convocar outro licitante pana celebnar

o contnato, desde que nespeitada a ondem de classÍficação e mantidas as

mesmäs condições da pnoposta vencedona.

12. GARANTIA DE EXECUçAO CONTRATUAL

L2.L. Garantia. Após a adjudicação do objeto do centame e até a data da

contnatação, a licitante vencedora devená pnestan ganantia de execução

connespondente a 2% (dois) por. cento) do valor da contnatação.

t2.t,t, A não pnestação da ganantia de execução equivale à necusa

injustíficada pana a assinatuna do contnato, caractenizando

descumpnimento total da obnigação assumida e sujeitando a Iicitante
vencedona às sanções previstas neste Edital e demais nonmas pertinentes.

12.2. Modalidades. A adjudicatánia poderá optan pon uma das seguintes

modalidades de ganantia:

1.,2.2.1,. Dinheiro. A ganantia em dinheiro será sen efetuada mediante

depósito bancár io em favor da Unidade Contnatante no Banco do Bnasil, em

conta que contemple a conneção monetánia do valor depositado.
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12.2.2. Títulos da dÍvida públíca. Serão admitidos apenas títulos da

dÍvida pública emitidos sob a fonma escnÍtuna1, mediante negistno em

sistema centnalizado de liquidação e de custódia autonizado pelo Banco

Central do Br asil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministér io da Fazenda.

1-2.2.3 . Fíança bancária. Feíta a opção pela fiança bancária, no

instnumento deverá constan a renúncia expressa do fiadon aos benefícÍos

do artigo 827 do Código CivÍl.

12.2.4. Seguro-garantia. A apólice de seguno-ganantia somente sená aceita

se contemplar todos os eventos indicados no item L2.3 do Edital. Caso

tal cobentuna não conste expnessamente da apó1ice, a adjudicatár ia podená

apnesentar declanação finmada pela segunadona emitente afinmando que o

seguno-garantia apresentado é suficiente pana a cobentuna de todos os

eventos indicados no item 12.3 do Edital.

L2.3. Cobertura. A ganantia de execução assegunaná, qualquer que seja a

modalidade escolhida, o pagamento de:

L2.3.1. pnejuÍzos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto

do contnato;

12.3.2. pnejuízos dinetos causados à Unidade Contratante deconnentes de

culpa ou dolo da contratada dunante a execução do objeto do contrato;

L2.3.3. multas, monatórias e compensatónias, aplicadas pela Unidade

Contnatante à contnatada na forma do item 13 deste Edital; e

1-2.3.4. obrigações tnabalhistas e prevídenciánias de qualquen natuneza

não adimplidas pela contratada, quando couber.

12.4. Não serão aceitas garantias que incluam outnas isenções de

nesponsabilidade que não as seguintes:

12.4,1. Caso fontuito ou força maion;
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12.4.2. Descumprimento das obnigações pela contnatada deconnentes de atos

ou fatos imputáveis exclusivamente à Unidade Contratante.

12.5. Validade da garantia. A validade da garantia, qualquer que seja a

modalidade escolhida, devená abnangen um penÍodo mÍnimo de tnês meses

após o ténmino da vigência contnatual. A ganantia deve assegunan a

cobentuna de todos os eventos ocor r idos dunante a sua validade, ainda

que o sinistro seja comunicado pela Unidade Contnatante após expinada a

vigência do contnato ou a validade da ganantía.

1-2.6. Readequação. No caso de altenação do valor do contnato ou

pnornogação dos pnazos de execução, a ganantia deverá sen neadequada nas

mesmas condições. Se o valor. da ganantia for utilizado total ou

pancialmente pana o pagamento de qualquer obrigação, a contnatada deverá

efetuan a nespectiva neposição no pîazo máximo de 2Ø (vinte) dias úteis,
contados da data em que for notificada pela Unidade Contratante pana

fazê- lo.

1.2.7. Extinção. Deconnido o pnazo de validade da ganantia, e desde que

constatado o cumpnimento integral de todas as obnigações contnatuaÍs,
esta sená considenada extinta com a devolução da apórice, da carta-fiança
ou com a autor ização concedida pera unidade contratante para que a

contnatada nealize o levantamento do depósito em dinheino.

13. SANçõES ADMTNTSTRATTVAS

L3.L. Espécies. A pessoa físÍca ou jur'ídica que pnatican os atos pnevistos

nos antigos 86 a 88 da Lei Fedenal ne 8,666/1993 ou nos antigos BØ a g2

da Lei Estadual ne 6.544/L989 ficará sujeita à aplicação das seguintes

sanções:

t3.L,t. Adventência por faltas 1eves, assim entendidas aqueras que não

acannetem pnejuÍzos significativos pana a Unidade Contnatante;

L3.1.2. Multa, nos tenmos do Anexo VII deste Edital;
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13.1.3. Suspensão temporánia de participação em licÍtação e impedimento

de contratan com a Administnação Pública estadual, por prazo não supenion

a dois anos;

t3.1.4. Declanação de inidoneidade para licitan ou contratan com a

Administração Pública fedenal, estadual ou municipal, enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

neabilitação penante a própria autonidade que aplicou a penalidade, que

sená concedida sempre que a contnatada nessancin os pnejuÍzos causados e

após deconnido o p"azo da sanção do item L3.1.3.

1.3.2. Autonomia. As sançöes são autônomas e não impedem que a Unídade

Contnatante rescinda unilater almente o contr.ato e, ganantidos o
contnaditónio e ampla defesa, aplique as demais sanções eventualmente

cabÍveis.

L3.3. Registro. As sanções aplicadas pela Unidade Contnatante devem sen

negistnadas no Cadastno Unificado de Fornecedones do Estado de São Paulo

- CAUFESP, no Sistema Eletrônico de ApIicação e Registro de Sanções

Administrativas - e-Sanções (http:/ /www,esancoes.sp.gov.bn), e no

Cadastno Nacional de Empnesas Inidôneas e Suspensas - CEIS

(http : / /www. pontaltnanspanencia . gov. bnlceis ) .

1'3.4. Descontos. A Unidade Contratante poderá descontan dos pagamentos

os valones connespondentes às multas que eventualmente fonem aplicadas à

contnatada pelo descumpnimento de obr igações estabelecidas neste Edital,
seus anexos ou no tenmo de contnato.

1-3.5. Conformidade com o marco legal anticorrupção. A prática de atos

que atentem contna o patnimônio púbIico nacional ou estnangeino, contr.a

pnincípios da Admínistnação Pública, ou que de qualquen fonma venham a

constituir fraude ou connupção, dunante a licitação ou ao longo da

execução do contnato, será objeto de instauração de pnocesso
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administnativo de responsabilização nos termos da

12.846/2ØL3 e do Decneto Estadual ne 6Ø.1ø6/2ØL4,

aplicação das demais sanções administr ativas cabíveis.

Lei

sem

¡9

da

Fedenal

pnej uízo

14. DAS CONDIçÕES DE EXECUçÃO DOS SËRVIçOS

14.1. 0 objeto desta licÍtação devená sen executado em confonmidade com

o estabelecido no Anexo I - Projeto Básico deste ato convocatónio,

connendo por conta da Contnatada as despesas com equipamentos e

fenramentas, tais como computadones e/ou fennamentas digitais, celulanes

corporativos e outnos que se mostrarem pentinentes, além de tnansponte,

tr ibutos, encangos trabalhístas e pnevídenciários, bem como os demais

custos deconnentes da pnestação de serviços.

t4.1'.I. Os senviços contnatados serão desenvolvidos nas instalações do

CONTRATANTE ou, em casos excepcionais, nas instalações da CONTRATADA, na

fonma do que vier a ser decidido de comum acondo entne as pantes, confonme

pnevisto no Anexo I.

1,4.'J,.2. É vedada a subcontratação do objeto desta licitação.

15. MEDIçõES, PAGAMENTOS, CRITÉRIoS DE REAJUSTE E RECEBIMENTo Do oB]ETo

1-5.1. Remissão ao contrato. As condições de necebimento do objeto, bem

como as nonmas aplicáveis às medições, aos pagamentos e aos cr iténios de

neajuste, quando cabÍvel, estão pnevistas no tenmo de contnato, cuja
minuta constituÍ o Anexo VI deste Edital

16. IMPUGNAçÕES AO EDITAL

16.L. Pnazo. Qualquer pessoa podená impugnan os termos deste Edital,
devendo pnotocoran a petição no endereço indicado no pneâmbulo em até

cinco dias úteis antes da data fixada pana a sessão pública de entrega

dos envelopes e das decranações complementanes. As impugnações não

suspendem os pnazos previstos no Edital.

()
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L6.2. Decisão. As impugnações senão decididas pela Comissão Julgadona da

Licitação em até três dÍas úteis, contados do pnotocolo.

t6.2.L. Acolhida a impugnação contna o Edital, será designada nova data

pana realização da sessão pública, se fon o caso

1"6.2.2. As nespostas serão juntadas ao processo administnativo e ficanão

disponíveis pana consulta por qualquen interessado.

L6.3. Aceitação tácita. A ausência de impugnação implicar á a aceitação

tácita, pelo licitante, das condições pnevistas neste EditaI e em seus

anexos, em especial no Pnojeto Básico e na minuta de tenmo de contnato.

17. DTSPOSTçõEs GERATS

17.t. Interpretação. As nonmas disciplinadoras desta licitação senão

intenpnetadas em favon da ampliação da disputa, respeitada a igualdade

de opontunidade entne os licitantes, desde que não compnometam o

ínteresse púbIico, a finalidade e a segunança da contnatação.

1-7.2. Omissões. 0s casos omissos senão solucionados pela Comissão

Julgadora da Licitação.

L7.3. Publicidade. A publicidade dos atos pentinentes a esta licitação
sená efetuada mediante publicação no Diánio Oficial do Estado.

L7.4. Fono. Sená competente o fono da Comarca da

São Paulo pana dirimir as questões deconrentes

resolvidas na esfena administnativa.

capital do Estado de

desta licitação não

17.5. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias connidos, quando

vencidos em día não útil, pnonnogam-se pana o día útil subsequente.

17.6. Valores numéricos. Os valones numénicos nefenidos na fase de

julgamento (Índice de Pontuação da Pnoposta Técnica da licitante, Nota
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da Proposta de Pneços e Nota Final) serão calculados com quatno casas

decimais, desprezando-se a fnação nemanescente.

17,7. Anexos. Integnam o presente Edital:
AnexoI-PnojetoBásico

Anexo II - Declanações complementares

Anexo II.1 - Declanação de Pleno Cumpnimento dos Requisitos de

Habilita ção;

Anexo fT.2 - Declaração de enquadramento como MÍcnoempnesa ou Empnesa de

Pequeno Porte;

Anexo II.3 - Declanação de enquadnamento como coopenativa que pneencha

as condições estabelecidas no ant. 34, da Lei Federal ns 11,488/2ØØ7.

Anexo III - Orientações para elabonação da Pnoposta Técnica

Anexo IV - Modelos para o ENVELOPE Ne 2 - PROPOSTA DE PREÇOS

Anexo IV.1 - Modelo de pnoposta de pneço;

Anexo IV.2 - Modelo de planilha de pneços unitárÍos e totais;

Anexo fV.3 - Declanação de elabonação independente de proposta.

Anexo V - Declar ação a que se nefere o item 6,L.4,1 do Edital

Anexo VI - Minuta do contnato

Anexo VII- Resolução SGGE-68/99

Anexo VIII - Onçamento de neferênc

São Paulo, 08 de abnil de 2Ø2Ø

EDUARDO

Responsável pela UN

LI

E DE COMUNTCAçÃO
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ANEXO I
PROJETO BASTCO

7 OBJETO

t.L. Contnatação de empnesa pnestadona de senviços de planejamento,
desenvolvimento e execução de soluções de comunicação digital.

2. REGIME DE EXECUçÃO, MODALTDADE E TIqO DE CONTRATAçÃO

2.1. A Contnatada deverá atuan no atendimento das demandas de

comunicação digital do Poder Executivo estadual, pon meio de senviços
deplanejamento, desenvoLvimento e execução de soluções de inteligência
em comunicação digital.

2.2. A execução contnatual exigir á o domínio do pr ocesso de constnução
de soluções digitais, mediante a utílização adequadadas de plataformas,
as quais danão onigem a estnatégias, com o objetivo de pnomoven a
divulgação e pnopagação dos conteúdos junto ao púbIico.
2.3. 0s pnodutos e senviços constantes deste Pnojeto BásÍco senão
executados e entnegues continuadamente, mediante demanda, no regime de
empreitada por pneços unitánios, que sená negida pela Lel fedenal- ¡e
8666/s3.
2.4. A empnesa sená contnatada pon meio de conconnência, do tipo
técnica e preço.

3. JUSTTFTCATTVA

3.1. Organizada por meio do Decreto ne 64.Ø61, de 1e de janeiro de2Ø19,
a Unidade de Comunicação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo,
óngão centnal do SICOM - Sisterna de Comunicação do Estado de São Paulo,
foi cniada a pantin da estnutuna e atr ibuições da antiga Subsecnetania
de Comunicação, com o objetivo institucional de assessonan, planejan,
coondenan, supenvisionan, orientar, controlar e aval_ian, êffi níveI
central, as atividades de comunicação do Poden Executivo Estadual.
fntegnam o SICOM, nos tenmos do Decneto 56.64]-/2Ø1L, "todas as atividades
de comunÍcação genidas pelos óngãos e entidades da Administr ação dir eta
e indineta".

3.2. A necessidade da pnesente contnatação deconne de seus objetivos
institucionais, que incluem:

' difundir amplamente informações sobne os direitos dos cidadãos e

os senviços públicos;
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. divulgan, de fonma clana e objetiva, os pnojetos e ações
desenvolvidos pelo Estado nas divensas áneas de interesse da sociedade,
de maneira a facilitar seu entendimento;

' estÍmu1an a socÍedade a panticipan do debate e do aprimoramento
das po1íticas públicas do Estado;

' adequan as mensagens aos segmentos sociais com os quais se pnetenda
comunican, sempne obsenvando o caráten educativo, informativo ou de
orientação social obrigatório à divulgação dos pnognamas e pnojetos da
administnação, conforme ant. 37, 5 1e, da Constituição Federal;

' ofenecen atendimento digital ao cidadão em netonno às demandas das
nedes sociais;
. dan tnanspanência pana as ações, pnojetos e senviços de
nesponsabilidade do Govenno do Estado de São Paulo.

3.3. Por meio da execução de ações de comunicação, a UNICOM relaciona-
se de fonma dir eta com o conjunto da sociedade, pnoporcionando ao cidadão
o dineito à infonmação. A comunicação digital pode contnibuin pana o
atingimento de todos esses objetivos. Cada vez mais, estnatégias de
comunÍcação tnadicionais passam a utilizan fennamentas e tecnologias
digitais pana atenden a esses objetÍvos, tonnando a estnatégia mais
completa e efetiva.
A comunicação sociar do Poden Executivo Estadual age pana que seja dado
amplo conhecimento à sociedade das po1íticas, ações e progr.amas do poden

Executivo Estadual, divulgando assim os dineitos do cidadão e senviços
corocados à disposição dos mesmos, com funções educacionais e de
onientação social, inclusive. Assim agindo, estimula-se a panticipação
da sociedade no debate e na fonmuração de polÍticas públicas, além de
disseminar infonmações sobne assuntos de interesse público dos diferentes
segmentos sociais.

3.4. No âmbito da comunicação digital cabe à UNICOM:

a) Definin cniténios de identidade visual do Estado de São Paulo nos
sites e/ou pontais eletrônicos e/ou nedes sociais dos óngãos e entidades
do Poder Executivo Estadual na Intennet;
b) Definin dinetnizes e estr atégicas de atuação para a comunicação
digital nos sites e/ou pontais eletnônicos e/ou redes sociais dos órgãos
e entidades do Poden Executivo Estadual.

3.5. Pana atuação nessa ánea é

constnução de soluções digÍtais,
fennamentas digitais.

fundamental
mediante a

dominar o

utilização
pnocesso de

adequadadas
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3.6. Entende-se pon fennamentas digitaÍs todo mecanismo capaz de tonnan
acessível um conteúdo digital:
a) WebsÍte (minisite; hotsite; b1og, pontais, sites temátícos,
páginas agregadonas, etc.)
b) Fernamentas digitais de mÍdias e nedes sociais;
c) E-mail;
d) Realidades mistas (r ealidade aumentada, virtualidade aumentada,
nealidade vintual);
e) Tecnologias mobile (RFTD, mobile tagging, SMS, Bluetooth);
Ð Fenramentas digitais de busca (Google, Yahoo, BÍng, t¡Jolfram/Alpha,
etc
s)
h)

i)

)
Aplicativos móveis, games e entretenimento digital;
Tecnologias inteligentes de voz;
Tecnologias de otimização de marketing em redes sociais e em

sistemas de busca;
j) Apresentadon vintual, passeio vintual, maquete digital, nevista
on-line e outnos similanes;
k) ReposÍtónios de conteúdos em formatos divensos;
l) Fernamentas digitais de anáIises e tendências;
m) acompanhamento digital.

3.7. Uma estnatégia digital nesulta da combinação do conj unto de
conteúdos digitais produzidos pana divensas plataformas. Abaixo, alguns
dos tipos de estratégias digitais que podem sen utilizadas
individuarmente ou combinadas com outnas, em rol meramente
exemplificativo, e não exaustivo:
a) Presença digital;
b) Cobertuna e divulgação onLine de eventos;
c) Apresentações;
d) E-mail mar keting;
e) Otimização e manketing de mÍdias sociais;
0 Otimização e marketing de busca;
g) Ativação e vinalização de conteúdo;
h) Entnetenimento;
i) Dados analíticos de penfonmance.

3.8. uma estnatégia de comunicação pode ser composta pon uma ou mais
estnatégias digitaisr as quais inão indican os conteúdos e as platafonmas
mais apnopnÍadas para o atingimento dos seus objetivos. A possibilidade
de intenação e a mensuração dos nesurtados onLine são as pnincÍpais
vantagens das estratégias digitais.
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3.9. Tnabalhar num contexto que se transforma a cada dia, numa

velocidade acelenada, nequen um constante olhan sob neais inovaçöes,
sempne apenfeiçoando e implementando as inovações que forem pentinentes
à esfera comunicacional pública, pana tonná-l"a mais ágil e eficaz.

3.10. No Bnasil, o númeno de pessoas que utilizam platafonmas digitais
tem crescido de maneina considenáve1, o que tem motivado empnesas e

govennos a tÍnan pnoveito dos benefícios que elas ofenecem.

3.11. Na ánea pública, essas plataformas têm sido utitizadas para prestar
infonmações, mobilizan, engajar, educan e ofenecen senviços, dados,
infonmes e orientação, a1ém de facilidades, aos cidadãos do Estado,
pon meio dos senvÍços onLine disponibilizados.

3.12. Vive-se a ena da colabonação e da panticipação social, questão
impontante quanto a entregan conteúdos ou senviços ao cidadão, a

explonação desses processos de cocriação junto ao público-a1vo estabelece
uma efetiva nelação entne govenno e sociedade.

3.13. Pana isso, estan pnesente e acompanhan os assuntos das nedes
sociaÍs passou a sen vital pana penceben os intenesses dos cidadãos,
apenfeiçoan a linguagem, escLanecen dúvidas, dÍvulgar informes e atenden
à demanda populacional, assim levando aos mesmos urn conjunto de senviços
que os auxiliem em seu pleno exencício da cidadania. Assim, é pneciso
adotan iniciativas que levem a s infor mações até eles, cniando um

mecanísmo de entnega de conteúdo qualÍficado por meio de platafonmas como

Facebook, Twitter, Youtube, Instagnam, Wikipedia, entre outnas.

3.14. Junto à atuação em redes sociais se faz necessánia a correta
mensunação das atividades nesses ambientes. o esfonço aplicado na
definição de métricas de sucesso (indicadones de desempenho) atr elado
aos objetivos estnatégicos de cada negócio é o maion val-on que as empnesas
vêm buscando numo à uma atuação mais estratégica, mensurável e que tnaduz
o melhon o netonno sobne o investimento e o engajamento nesse ambiente -
também senão estas utilizáveis, do mesmo modo, na Administnação Púbtica.
Até ponque, na esfena comunicacional púb1ica, é fundamental a

pencepção/entendimento dos cidadãos do Estado de São paulo.

3.15. No entanto, pana que o meío seja utilizado de maneira eficiente na
comunicação, é necessát io cnian estnatégias inovadoras e consistentes, a

pantir de demandas dos divensos púbIicos, e mantê-1os atualizados com
nelação ao conteúdo e fonma.
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3.16. AtuaLmente a UNICOM genencia as pnopniedades digitais do portal do
'iGovenno do Estado de São Paulo" e do por tal "Cidadão SP", além de outnos
sp.gov.bn, que concentnam infor mações de intenesse da sociedade, com foco
em utilidade púbIica. Senvem à sociedade como fonte de infonmações,
educação e orientação social sobne as ações, pnognamas e pnojetos do

Governo. NeLes é possíve1 acompanhan notÍcias, obten discunsos, len
antigos e intenagin com o Poden Executivo Estadual

3.17. Pontanto, a contnatação da pnestação de senvíços de comunicação
digital se faz necessánia para que a UNICOM possa desempenhan suas
competências no que diz respeito à comunicação digital no âmbito do Poden
Executivo Estadual.

4. îARACTERÍSTTCAS DOS \RODUTOS E SERV|çOS

4.1. 0s pnodutos e senviços precificados, elencados no item 6, estão
agrupados de acondo com sua finalidade e afinidade:
a) Acompanhamento e anáIise de dados;
b) Pnodução de conteúdo;
c) Gestão de nedes sociais e Intenação Digital: SAC - Senviço de

Atendimento ao Cidadão;
d) Pnodução e manutenção de sites e pontais e hotsites e landing pages
e aplicativos móveis.

4.2. Os pnodutos e senviços pr ecificados têm descnição que pode sen
composta pelos seguintes eLementos:
a. Título;
b. Descritivo;
c. Entnegável;
d. Aspectos a serem considenados na avaliação de qualidade;
e. Método de classifícação da complexidade;
f. Gnau de complexidade;
g. Pnazo de entnega.

4.3. Cada demanda sená customizada pon meio da combinação de pnodutos e

senviços, de modo a alcançar a especifícação técnica exata do nesultado
espenado.

4.4. Não fazem parte do objeto da contratação senviços de hospedagem
(hostíng) de pontaÍs, sÍtios e aplÍcativos.

5. EXECUçÃO CONTRATUAL
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5.1. A execução contratual dan-se-á pon meio da pnestação de senviços e

fonnecimento de pnodutos, demandados pneviamente pela contnatante, via
Ondem de Senviço (0S).

5 ,2. Pana a execução, a Contnatada deve, obr igatoniamente, possuir
quantitativo sufícíente de pnofissÍonais, a1ém de estrutuna
administnativa habilitada, QUe devená estan disponÍvel para o cumprimento
e execução dos produtos e senviços, objeto da contnatação, e que

excepcionalmente poder ão sen nequisitados pana alocação, nas dependências
da Contratante, pon tempo detenminado, de fonma a atenden as demandas
com a qualidade e prazo exigidos.

5.3. A Contnatada devená alocan a quantidade de prepostos necessánia para
ganantin a melhon intenmediação com a Contnatante. 0s penfis definidos
pana essa ativídade devenão atuan em canáten penmanente dunante a

execução deste contnato, com dedicação exclusiva, e ficanão alocados nas
dependências da Contnatante.

5.4. 5erá de nesponsabilidade da Contnatada provenr aos pnofissionais
mencionados no subitem 5.2, a infnaestnutuna necessánia de equipamentos
e supnimentos, constituÍda de micnocomputadonesr softwares, equipamento
de videoconfenência, 'Fernamentas tecnológicas e denrais recunsos,
adequados e de última geração, de for ma a garantir a penfeita execução
dos produtos e serviços definidos neste Projeto Básico.

5.5. A Contnatante pnovená a infnaestnutuna básica pana a execução dos
senviços, como por exemplo, o espaço fÍsico, se necessário.

5.6. Todos os produtos/serviços descnitos no item 6 abaixo, que contituem
o objeto da pnesente licitação, quando executados atnavés de sistemas
de algonitmos definidos a par tin de ar quitetuna de códigos, par a fins de
tnansparência e pnéstimo adequado ao intenesse público, devem
disponibilizan os mesmos para que façam-se passÍveis de abertuna em

pnocesso de auditonia, como fonma de permitin a fiscalização e
nastneabilidade plena.

6. ESqECIFICAçÃO DOS qRODUTOS E SERVIçOS

6.7,Cantacão e anáLise de Dados

6,T.T.Acompanhamento on Line
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> Descritivo: Acompanhan de forma penmanente QaxT) a imagem do

óngãoltema em veÍculos onLíne e nedes sociais. 0 acompanhamento deve
classificar todas as intenações de usuários (neutro, positiva e

negativa), indicar sua nepencussão, neputação, evolução de sentimento e

demais infonmações estratégicas pana a tomada de decisões. Situações que

indiquem possÍveis nepencussões com alto volume devem genan alenta,
especialmente àquelas que possam genar cnise.

'EntnegáveI :

a, Volume total de menções nas redes sociais;
b. Regionalização e origens das menções;

c. Temas pnedominantes - assuntos mais e menos comentados;
d, Levantamento dos pr incipais temas ligados a senviços, projeto,
obnas, atendimento entre outnos assuntos ligados à autuação do Governo
do Estado de São Paulo para a população. O Levantamento deve sen entregue
sepanado pon temas, contendo volume de menções e o alcance das publicações
para ajudan a detenminan as açöes de comunicação e nespostas aos cidadãos.

' Aspectos a senem consÍdenados na avaliacão de qualidade: tempestividade
na modenação, Índice de falhas e/ou ennos, dimensionamento do desempenho,
com venificação de volume mês a mês.

. Método de classificacão da complexidade: número de menções.

' Complexidade:
a) Baixa: acompanhamento de 1 (uma) a 5ØØ.ØØØ (quinhentas mi1)

menções.
Prazo de entnega: mensal.
b) Média: acompanhamento de 5ØØ.ØØL (quinhentas mi1 e uma) a t.ØØØ.øøø

(um milhão) de menções.
Pnazo de entrega: mensal.
c) Alta: acompanhamento de I.ØØø.ØøL (um milhão e uma) a 3.ØØØ.ØØØ

(tnês milhões) de menções.
Pnazo de entnega: mensaL.

6,7,2, AnáLise de dados

>Descnitivo: AnáIise diár.ia de acompanhamento, com nespostas aos
ponquês dos dados e não apenas apresentação de númenos (deve explican
as razões pelas quais detenmínado tema está positivo/negativo/neutno, o
que está gerando esse efeito e exemplos de posts/notÍcias que compnovem
esta explicação), realizada em dashboand virtual. A anáLise tená a

dunação de até 18 (dezoito) honas, com no mÍnimo 4 (quatr o) e no máximo
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8 (oito) nelatónios, em honánios a ser definidos pela Contnatante. O

painel pante da anáIise e da avaliação penmanente do cenánio do Governo
do Estado de São Paulo pana atuar como instância integnadora de
informação, constituindo dados capazes de apontan eLementos opor tunos e

relevantes no apoio ao pnocesso de tomada de decisões pana melhon atenden
ao cidadão. As infonmações disponibilizadas no painel são apnesentadas
em diversos fonmatos como tabelas, gnáficos, mapasr documentos técnicos
e nelatónios. O painel deve preven vídeo wall, incluindo handwane e

software, e acesso nemoto de dados par a até LØ (dez) gestones.

> Entregável

a Estudo com diagnóstíco completo, que inclui

- Levantamento dos pnincipais temas Iigados a senviços, pr ojeto, obnas,
atendimento entne outnos assuntos lígados à autuação do Governo do Estado
de São Paulo pana a população. 0 Levantamento deve sen entregue sepanado
pon temas, contendo volume de menções e o alcance das publicações pana
ajudar a detenminan as ações de comunicação e nespostas aos cÍdadãos;
- Análise de temas pnedominantes - assuntos mais e menos comentados.
- Análise da saúde dos temas (positivo, negativo ou neutno);
- AnáIise de opor tunidade pana novas ações;
- Análise da pencepção do ptiblíco sobne o segmento de atuação em que a

Contnatante está insenida. O estudo deve penmitín o detalhamento da manca
nas nedes sociais, indicando a melhon maneira de tnabalhá-1a.

Relatónios diánios (conpo do e-mail e/ou t¡Jhatsapp)-deve tnazer um

nesumo dos fatos do dia com o que mais teve nelevância, tendências
de temas para o dia e o que tem potencial de continuan na pauta
(por exemplo, algum tema de veÍcuIo ou imprensa que esteja
nepercutindo nas nedes socíais);

c. Alentas diánios (conpo do e-mail) - organizan uma régua de conte
de cnise (pon volumes de menções) e pesan o que menece ou não
alentan. Devem apontan também alentas par.a temas positivos, ou
seja, assuntos que venham nepencutindo em alta escaLa
positivamente;

ReIatório semanal em arquivo de apnesentação (sexta-feira entne
12h e 1-4h) - reconte com visão genal dos pr incipais temas e o que
mais repencutiu positiva e negativamente pana os itens monitonados.
Deve sen algo dineto e objetivo, algo com os 3 (tnês) slides que
nesumam bem e de fonma clana o que foi a semana;

b

d
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ReIatónio mensal em arquivo de apnesentação (ter ceiro dia útit
após encenramento do mês) contendo as infonmaçöes consolidadas de

todos os nelatónios diánios e semanais especificados acima.

>Aspectos a serem considerados na avaliação de qualidade: atendimento

' Método de classÍficacão da complexidade: não se aplica.

' Prazo dg entrega: conforme especificidades descnitas no entr.egáveI.

6,2. Producão de conteúdo

6.2.7. Producão de conteúdo para sites, nortais, øpLicqtivos móveis e
redes sociais

' Descritivo: Produção e pubricação de conteúdo pana sÍtes, pontais,
aplicativos móveis e penfis nas nedes sociais, a pantin de pauta
pneviamente aprovada. Envolve a criação de texto e edição de conteúdo já
existente como imagens, vÍdeos, aúdios e/ou banners, cr-iaçäo de gifs
animados, ilustnações e tagueamento (insenção de palavnas chaves que
identifiquem o conteúdo). 0s perfis de nedes sociais senão índicados pela
Contnatante.

Também está pnevista a atualização inintennupta de banco de dados que
neúne todo o conteúdo comunicacional do Govenno do Estado de São Paulo,
assim denominado INFOG0V, com informações pnoduzidas e compantilhadas
pelas assessonias de Ímpnensa do Govenno e seus ponta-vozes - pr ognamas,
ações, pr ojetos e senviços dos divensos órgãos da Administnação Estadual
(cniado em 2ØØ9, conta com mais de 11 mil páginas de conteúdo, 5Ø usuár ios
negistrados e mais de 85Ø mil visualizações).

dos pnazos estípulados pelos entnegáveis, qualidade das análises,
feitos de fonma coenente e com nelevância.

' Entnegável: conteúdo publicado e /ou enviado por apricativos
nelatónio de tagueamentos, e relatório mensal com listagem das
nealizadas e visão consolidada.

alentas

move]. s,
ta nefas

a

a

> Aspectos a senem considerado s na avaliacão de oualidade
Contemplan as fontes e insumos fornecidos pelo óngão/tema;
Entnegan dentro do prazo estipulado;
Atender ou nesponder às necessidades e/ou pr oblemática apontada
pelo ór'gão/tema;
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Não conten ennos gnamaticais, necomendações que ferem a legislação
pública, aplicação equivocada de marcas e deixar de contempLan as

onientaçöes de Governo, tais como acessibilÍdade;
Utilizar fontes confiáveis.

Método de classificacão da complexidade: vol"ume de produção de conteúdo

' Complexidade:
a) Baixa: pnodução de 1- (um) a 5ØØ (quinhentos) conteúdos.
Prazo de entnega: mensaL.

b) Média: pnodução de 5ØL (quinhentos e um) a t.ØØØ (um mit) conteúdos
Pnazo de entrega: mensal

c) AIta: produção de t.ØØ1, (um mil e um) a t.5ØØ (um mil e quinhentos)
conteúdos.

Pnazo de entnega: mensal.

6,2,2. ELaboracão de texto de Línouo estranoeíra ( InoLês /EsnanhoL )

' Descritivo: Elabonação, pnodução, criação, nevísão, edição e fonmatação
de texto com até 2.øØø toques, não sendo meramente tnadução, mas

contextualizado com nespeito aos tenmos comuns de comunÍcação da 1Íngua
estnangeina, com consultas em fontes oficiais (ministénios, secnetanias,
autarquias ou instituições financeinas), nelatórios govennamentais ou a

especialistas. São adotados o inglês nonte-americano e o espanhol da
Espanha.

> Entregável: Arquivo texto com conteúdo solicitado.

> Aspectos a serem considerados na avaliacão de qualidade:
a. Contemplan as fontes e ínsumos fornecidos pelo ór-gão/tema;
b. Entnegan dentno do prazo estipulado;
c, Atender ou responder às necessidades e/ou problemática apontada pelo

óngão/tema;
d. Não pode conten ennos gnamaticais, recomendações que ferem a

legislação púbIica, aplicação equivocada das mancas, deixan de
contemplan as orientações de Govenno, tais como acessibilidade;

e. Utilizan fontes confiáveis.

> Pnazo de entneqa: até 2 (doÍs)dias.
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6.2.3, Apresentacão de proietos, acões e proaramas do Estado de São PauLo

> DescnitÍvo: Planejamento do noteino, diagnamação e animação, confonme
noteino da apnesentação.

. EntneqáveL Anquivo de apnesentação digital

' Aspectos a serem considenados na avaliacão de qualidade: cumpnimento
do prazo de entrega, adenência e confor.midade técnica em r elação ao
briefing

Método de classific cão da comolexidade: dinâmíca da apnesentação.

' Complexidade:
a) Baixa: sem animação (estático).

Pnazo de entnega: até 1 (um)dia.
b) Média: animação simples (animação com inserção de elementos de

texto, e imagens).
Prazo de entnega:até 2 (dois)dias.

c) Alta: animação complexa (animação com insenção de el,ementos de
áudio e vÍdeos).
Prazo de entnega: até 3 (tnês)dias.

6.3. Gestão de des soctøts e Interacão DíoítoL: sAc Servico de
Atendímento ao Cidadão

> Descnitivo: Genencian os penfis das redes sociais do Govenno do Estado
de são Paulo, e interagin através deLes com a população, fazendo análise
de itens que necessitem de algum tipo de ação como resposta e/ou exclusão,
esclarecendo pontos de dúvida e fomentando campanhas de comunicação
nelevantes sempre segmentando o púb1ico pana maion efetividade da ação.
O acompanhamento deve sen feito de fonma penmanente (24x7), e o
atendimento, amplo e inrestnito ao cidadão paurista, com intenvenções
pontuais e de rápida execução, sem necessidade de elabonação de pnojetos
e/ou documentos elabonados, sob pnévia apnovação da contnatante. os
penfis, temas, veÍculos onríne e nedes sociais senão indicados pela
Contnatante.

>F nt vel: Relatónio mensal" com listagem e visão consolidada das
tanefas nealizadas
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' Aspectos a senem considenados na avaliacão de qualidade: tempestividade
na intenação, qualidade das intenações, dimensionamento de desempenho,
com verificação do volume de atuação mês a mês.

' Método de classificação: quantidade de intenações.

. Complexidade:
a) Baixa: de 1 (uma) a LØ.ØØØ (dez mil) interações.
Pnazo de entrega: mensal.
b) Média: de LØ.ØØt (dez mil e uma) a 2Ø.ØØØ (vinte mil) intenações.
Prazo de entnega: mensal.
c) AIta: de 2Ø.0ØL (vinte mil e uma) a 3Ø.ØØ0 (tninta mi1) intenaçöes
Pnazo de entrega: mensal.

6.4. Producão e nanutencão de sites e portais e hotsites e Londina paaes

e apLicøtivos móveis

6.4.7. Adaptacão ou repLícacão de teLa

> Desc nitivo: Execução das seguintes atividades:
a) Desenvolvimento dos leiautes com as devidas altenações (as telas a

senem tnabalhadas são: ínicial e internas - até segundo nível,
conforme definição em concondância com o dinecionamento estnatégico
pneviamente apnovado) ;

b) Estudo de adequação de coresj
c) Estudo de adequação do estilo da fonte, tamanho e cones, se

necessánio;

Exemplo de níveis de tela:
Le nÍvel: Tela Inicíal
2s nÍvel: Tela Inicíal ) Senviços Online
3s nÍvel: Tela Inicial à Atendimento ) Ouvidoria

> Entnegável: Anquivos de imagem digital final e abentos contemplando as
telas intennas até 2s nível.

. Aspectos a senem considerad s na avaliacão de oualidade: cu mpnimento
do prazo de entnega, adenência à identidade visual do ór gãoltema

> Método de classifi cacão da comolexidade: especificidades das telas
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' Complexidade:
a) Baixa: tela a pantir do l-e nÍvel

inclusão de dados, apnesentação
visuais de intenação.

Pnazo de entrega: até t2 honas.

com elementos estáticos, sem

de fonmulánios ou elementos

t
a

b) Média: tela de 1e nível com elementos de inclusão de dados,
apresentação de fonmulários ou eLementos visuais de intenação.

Prazo de entrega: até L (um) dia.

c) Alta: tela de 2e. níve1 com elementos de inclusão de dados,
apnesentação de fonmulár'ios ou elementos visuaís de inter ação.

Prazo de entnega: até 2 (dois) días.

6.4.2. Diaanostico e l1atriz estratéaicos

> Descnitivo: Execução das seguintes atividades relacionados ao
óngão/tema solicitado -

Mapeamento de Pnesença Digital relacionado ao óngão/tema -
Identifican os pnincipais assuntos tratados pela pasta,
públicos e necessidades de comunicação;
Análise editonial das pnopr iedades digitais;
Análise da anquitetura de infor.mação;
Análise da presença em fennamentas de busca;
Análise da atuação da ativação nas redes sociais;

Busca de melhores práticas e desempenho;
Definição do objetivo da pnesença digital;
Indicação dos canais de atuação e pnopniedades digitais;
Desenvolvimento da matniz/direcionamento estnatégica e/ou com

a consolidação do objetivo da pnesença digital;
Pnoposição do mapa de sites e/ou por tais e/ou hotsites e/ou
landing pages e/ou aplicativos móveis com indicação das áneas
específicas do óngão/tema;
Pnoposta visual pana tela inicía1 de sites e/ou por tais e/ou
hotsites e/ou landing pages e/ou aplicativos móveis;
Proposição conceitual dos indicadones de avaliação de
performance estnatégica (devená sen neavatiada após a entrega
de sites e/ou pontais e/ou hotsites e/ou landing pages e/ou
aplicativos móveis, de acondo com os objetivos sazonais do
óngão/tema ) ;

a

a

a

a

2

3

4

5

6

7

8

49



9

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNìDADE DE COMUN]CAÇÃO

Indicação de panceinos, necunsos, gestores e fennamentas
necessánias para o êxito do pnojeto.

' EntneRável: Apnesentação do diagnóstico contendo:
a) Planejamento de comunicação para o objeto de pnesença digital

solicitado;
b) Estratégia concebida na natriz/dinecionamento estnatégica e/ou;
c) Proposição do mapa de sites e/ou portais e/ou hotsites e/ou

landing pages elou aplicativos móveis com indicação das áneas
específicas do óngão/tema;

d) Proposta visual de sites e/ou pontais e/ou hotsites e/ou landing
pages e/ou aplicativos móveis contemplando a tela inicial e dois
exemplos de tela intenna relacionado ao óngão /tena;

e) Pnincipais pontos do mapeamento, recomendações de ações para cada
uma das pnopniedades digitais, boas pr áticas e sugestões de açöes
nelacionadas ao óngão/tema;

f) Detalhamento do mapeamento, necomendações de ações para cada uma

das pnopr iedades dígitais, boas prátÍcas e sugestões de ações
relacionadas ao óngão/tema;

g) Pr odução de nelatório com recomendação de formas de atuação e
adequação (melhorias das refenÍdas pnopr.iedades digitais);

h) Relatório de públicos, desejos, insumos, potencialidades,
fnaquezas, oportunÍdades e ameaçasj

> Prazo de entnesa até 2Ø (vinte) dias.

>As nprtn< â <ênêm rnncidon: s na avalia cãodc nlel i ¡ladø : cumpnimento
do prazo de entnega, aderência
órgão/tema e ao mapeamento,
aplicabilÍdade.

às dinetnizes
oniginalidade

comunicação digital do

conteúdo pnoduzido e

de

do

> Método de classificação da complexidade: quantidade de canais a senem
diagnosticados conforme mapeamento.

. Comolexid ade:
a) Baixa: até 5 (cinco) canais de comunicação digital.
Prazo de entnega: até 15 (quinze) dias.
b) Média: de 6 (seis) a tØ (dez) canais de comunicação digital.
Pnazo de entnega: até 2Ø (vinte) dias.
c) Alta: de LL (onze) a 15 (quinze) canais de comunicação digital
Prazo de entnega: até 25 (vinte e cinco) dias.
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6,4.3. Díaqnóstico de TI

' DescnÍtivo: Execução das seguintes atividades
a) Avaliação da infnaestnutuna de TI disponÍvel;
b) Avaliação das tecnologias em uso ou disponÍveis;
c) Indicação dos caminhos tecnológicos pana desenvolvimento

manutenção do projeto.
ou

' Entnegável:
a) Arquivo texto detalhado contendo as informações de TI levantadas

no diagnóstíco;
b) Arquivo de apnesentação gnáfica contendo resumo das informações

de TI levantadas no diagnóstico.

> Pnazo de entnega: até 2Ø (vinte) dias

> Asnectos a senem considenados na ava l i acão de oualidade: cumpnimento
do prazo de entnega, abnangência do diagnóstico, aderência às dinetnizes
de comunicação digital do óngãoltema, aplicabilidade.

6.4,4. AnáLíse Conteúdo

' Descritivo: Execução das seguintes atividades:
a) Mapeamento do conteúdo disponibilizado nos canais de comunicação

digital do órgão/tema;
b) Anárise editonial apnofundada do ambiente de comunicação

digital do órgãoltema.;
c) Anárise imagétÍcado ambiente de comunicação digitar do

óngão/tema;
d) Análise de vÍdeos publicados no ambiente de comunicação digital

do órgão/tema.

' Entnegável: Anquivo texto detalhado contendo as infonmações de conteúdo
Ievantadas no diagnóstico.

> Pnazo de entnega:até 2Ø (vínte)dias.

' Aspectos a senem considenados na avaliação de qualidade: cumpnimento
do pnazo de entnega, abrangência do diagnóstico, adenência às dinetnizes
de comunicação digital do óngão/tema, aplicabilidade.
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6,4.5. Arauítetura de sites e ,, portais e ', hotsítes e " Landína paaes

e' ,, apLicativos móveis

> Descnitivo: Execução das seguintes atividades:
a) Atividades de elabonação/adequação de sites e/ou portais e/ou

hotsites e/ou landing pages e/ou aplicativos móveis do óngão/tema,
em conformidade com a Identidade DigÍtal de Governo;

b) Proposição de arquitetuna da infor mação de sites e/ou pontais e/ou
hotsites e/ou landing pages e/ou aplicativos móveis do ór gãoltemaj

c) Apnoveitamento dos módulos cniados, quando necomendável;
d) Apnoveitamento das funcionalidades e regnas presentes nos módulos,

quando necomendável;
e) Apr oveitamento da estrutuna e elementos globaÍs desenvoLvidos,

quando recomendável;
f) Apnoveitamento da navegabilidade e usabilidade definidas, quando

necomendáveI;
g) Adaptação de elementos gnáfícos e estilos definidos;
h) Pnodução de pnotótipos navegáveÍs no wireframel
i) Atividades de elabonação:
r Pnoposição de novos móduJ-os;
o proposÍção de novas funcionalidades;
r proposÍção de novos elementos gnáficos e estilos;
o þefinição de fluxos, análise de dados e atividades de

concepção e constr.ução.
r f studo de adequação de cones.;
r fstudo de adequação do estilo da fonte, tamanho e cones, se

necessánio;
o þesenvolvimento dos leiautes com as devidas alteraçöes (as

telas a senem tnabalhadas são: tel_as inicial e internas,
conforme definidas em concondância com o direcionamento
estnatégico apnovado) .

> Entregável:
a) Estratégia de navegação ou organização das infonmações.,

contemplando hienanquicamente asseções do ambiente, bem como os
nelacionamentos conceituais de similanidade, subondinação e

cnuzamento das infonmações;
b) Arquivos de imagem digital abento contemplando a tela inicial e

tnês exemplos de telas intennas;
c) Mapa de elementos;
d) Lístagem das telas;



e)

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMLINICAÇÃO

Nírefrane (protótípo) em anquivo eletnônico navegável
onientação dos elementos contemplados nas telas.

com

> Asnectos â senem con si rienari na avaliacão de oualidade: cumpnimento
do prazo de entnega, abnangência do planejamento, adenência às diretr izes
de comunicação digital do ór gãoltema, aplicabilÍdade.

>Método de classific cão da comolexidade quantidade de nÍveis da

anquitetur a da infonmação.

Exemplo de nÍveis de tela:
Ls nÍve1: Tela Inicial
2s níve]: Tela Inicíal ) Senviços Online
3e nÍvel: Tela Inicial ) Atendimento ) Ouvidonia
A partin do 4p nível: Tela Inicial ) Atendimento ) Ouvidoría )

> Complexidade:
a) Baixa: anquitetuna da infonmação de 1s nÍvel.

Prazo de entrega: até 2Ø (vinte) dias.
b) Média: arquitetura da informação até o 3e nível.

Pnazo de entnega: até 25 (vinte e cinco) dias.
c) AIta: arquitetuna da lnformação acima do 4snÍvel.

Prazo de entnega: até 3Ø (trinta)dias.

6.4.6. Proieto EdítoriaL

' Descnitivo: Execução das seguintes atividades:
a. Indicação de pnodução de novos conteúdos com definição de pautas

e fonmatos;
b. consolidação da pranilha de migração de conteúdo(delpar a);
c. Mapeamento de conteúdos nelevantes de outnos pontais

relacionados;
d. Indicação de script de migração;
e. Indicação de backup de conteúdo.

> Entnesável: Anquivo texto detalhado e/ou anquivo de planilha eletnônica
contendo a consolidação do Pnojeto Editor-ial

> Pnazo de entnega:até 2Ø (vinte) dias
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> Asoectos a senem considenado na avaliacão de qualidade: cu mprimento
do pnazo de entrega, adenência
ór gãoltema, aplicabilidade.

às dinetrizes de comunicação digital do

6.4.7, Escopo FuncíonaL de sites e ', portais e ,, hotsites e ,, Landínq
paaes e' " apLicativos móveis

' Descnítivo: Execução das seguintes atividades:
t. Levantamento das necessidades do pr ojeto pana identificar os

requisitos funcíonais ;
2, Definição da lista de usuár ios(gestor es) e suas atnibuições;
3. Definição dos fluxognamas em pnojetos que envolvem gestão de

conteúdo e possuem etapas como nedação, edição, nevisão, apnovação,
mediação e publicação (deve conten o mapeamento do fluxo do pnocesso
de negócio, definição de alçadas e nÍveis de apr.ovação).

Ent negáveI Anquivo texto detalhado contendo o levantamento e as
definições do Escopo Funcional.

> Pnazo de entnega: até 2Ø (vinte) dias

' Aspectos a senem consÍdenados na avaliação de qualidade: cumprimento
do prazo de entnega, adenência às dinetnizes de comunicação digital do
óngão/tema, aplicabilidade.

Método de classific cão da comolexidade : complexidade do site/pontal

' Complexidade:
a) Baixa: de 1

b) Média: de 6
c) Alta: de L1

(um) até 5 (cinco) pnocessos de negócio.;
(seis) até l-Ø (dez) pnocessos de negócio;
(onze) até 15 (quinze) pnocessos de negócio.

6,4.8. Escopo Técníco de TI

' Descnitivo: Execução das seguintes atividades:
a) Estudo de viabilidade e lista de nequisitos técnicos nelacionados

ao uso da aplicação em tenmos de desempenho, usabÍlidade,
confiabilidade, segunança, disponibilidade, tecnologias e
infnaest rutuna;

b) Definição do ambiente de infnaestrutuna, indicação do escopo dos
testes de canga (stress-test) e vulnerabilidade;
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Onçamento pnévio, a ser submetido à apnovação do gestor do contnato,
do total de honas atividades necessánias;
Catá1ogo de módulos do que sená customizado e funcionalidades
nativas na ferramenta adotada;
ReIatónio/diagrama nepnesentando a arquitetura de sistema, site,
pontal ou aplicativo móvel;
Planejamento do scnipt técnico para migr ação de conteúdo, se
necessánio;
Avaliação da documentação do Planejamento Tático par a definição do

Planejamento de Desenvolvimento;
Indicação de novos módulos na anquitetuna da infonmação, defínição
de r equisitos funcionais e não funcionais;
Realização do depLoy, com entnega de relatónio descnitivo detalhado
de sua implementação, mantendo-se contnole de vensão;
Cer tificação de segunança emitida por empresa especializada.

> Entnegável:
a) Anquivo texto detalhado contendo os estudos, definições,

neLatónios, planejamento do script técnico, avaliação da

documentação do Planejamento Tático, indicação de novos módulos e

documentação das anáIises realizadas;
b) Anquivo de planilha eletrônica contendo o detalhamento da execução

das honas atividades tnabalhadas, nespeitando-se o onçamento
pnevÍamente apnovado no ítem C acima.

> Prazo de entnega: a sen definido no orçamento pnévio de que tnata o

item C acíma.

> Asoectos a sen em considenados na avaliacão de qualidade: cumpnimento
do prazo de entnega., adenência às dinetnizes de comunicação digital do
óngãoltema, aplicabilidade, anáIise do par que tecnológico, linguagens,
software e hardware necessários pana o sucesso do pnojeto de comunicação,
compatibilidade com as platafonmas usadas pela Contnatante, incl-uindo as
vensöes mais necentes de browsers como Fírefox, rnternet ExpLorer e

Safarí nas plataformas l¡lindows e Mac.

6.4.9. SEO - Search Enaine Optímization

' Descritivo: Prestação de senviços de otimização de busca (Search Engine
Optimization * SEO) na Intennet do noticiánio envolvendo o Govenno do
Estado de São Paulo. A Contratada deve desenvolver estr atégias com o
objetivo de melhoran e potencializan o posicionamento de sites e/ou
pontais do Govenno do Estado de São Paul"o nas páginas de nesuLtados
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ongânicos em buscadones como Google, Yahoo e Bing, entre outros,
definidos e sob demanda da Contnatante. 0 senviço inclui a otimização
técnica dos sites e estnatégias pana geração de Línhs extennos e

populanidade. Fica vedado o uso de pnáticas de BLack Hat SEO, punÍveis
pelos sites de busca. As estnatégias pana otimização devem compreenden:
a) Mapa de posicionamento e popularidade;
b) Plano de otimização técnica;
c) Plano de geração de Ltnþs e popularidade;
d) Supor te à implementação e validação técnica;
e) Identidade e uso de palavr as-chave no conteúdo;
Ð Utilização de netatags pana que os nobôs dos buscadones

identifiquem o conteúdo;
g) Cniação de nobô.txt pana facilitan a análise dos buscadonesj
h) Cniação de mapa de site para que os nobôs possam identifican

todas as páginas;
i) Conserto de Links quebnados e negistno dos sites nos pnincipais

buscadores, se necessánio;
j) Análise de conteúdo e do códígo das páginas, visando identifican

opontunidades de melhor ia.

. Entnegável: Diagnóstico da situação fatual, atualização de indicadores
e análíse de mapa de posicionamento, e plano de estr.atégia e ação pana
genaçäo de popularidade e otimização técnica dos sites.

> Pnazo de entnega: relatónio mensal

> Asoectos a serem considenad na avalÍacão de oualidade: aumento no
número médio de visitação diária/mensal e pnesença na pnimeira página de
nesultados nos sites de busca mencionados no descnitivo (verificação sená
f,eita por amostnagem, de até duas notícias em destaque nos sites
demandados pela Contnatante, pon dia útil e perÍodo de 3Ø dias, e deverá
atestar se aparecem na primeina página de nesultados dos buscadones
mencionados no descritivo). As métnicas senão definidas mensalmente pela
UNICOM.

6.4.7ø. AnáLise de trófeoo rede e usabiLídade

> Descnitivo: Acompanhar a quantidade e o compontamento de usuánios que
acessam e navegam pelos sites e/ou por tais do Governo do Estado de São
Paulo, definidos e sob demanda da contnatante. com base nessas
infonmações, a Contnatada não apenas deve apnesentan os números, mas

também fazer o que se chama de Neb AnaLytics, QUe consiste em anaLisan o
compontamento constatado e, caso não seja o estimado pela contratante,

56



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DECOMUNICAÇÃO

deve ainda apnesentan soluções pana o ajuste. A fennamenta escolhida deve
não apenas fazen a contagem de visitas, mas penmitin a identificação de

caminhos de navegação e fonmas de interação, sempne visando o

desenvolvimento e o aper feÍçoamento dos sÍtes e/ou pontais e seus
conteúdos.

' Entnegáve1: Relatónios com números totais de visitantes (únicos e que
netonnam), onigens de tráfego e anáIises sobne metas traçadas, e

atingÍdas - ou não, com sugestão de implementação de testes para avaliação
de navegação objetivando postenion otimização. Também deve identifican
os pontos críticos em r elação à ar quitetuna ou leiaute venificados pon
meio de uma inspeção especializada em usabilidade - deve compneenden
ainda a Análise Heurística, que acanr.eta necomendações de design, seleção
de registnos venbaÍs positivos e negativos feitos pelos par ticipantes de
teste de usabilidade, e análise e documentação dos nesultados, além de
recomendações de melhorias.

> Pnazo de entrega: nelatório mensal.

> Aspectos a senern considenados na avaliação de qualidade:
- Contemplan as fontes e insumos fonnecidos pelo óngãoltema;
- Entregar dentro do prazo estipulado;
- Atender ou nesponden às necessidades e/ou problemática apontada pelo
óngãoltema;
- Não pode conten ennos gr amaticais, necomendações que ferem a legisração
púbIica, aplicação equívocada das mancas, deixar de contemplan as
onientações de Govenno, tais como acessibilidade;
- Utilizan fontes confiáveis.

6.4,77. Manutencão

' Descnitivo: Manutenção de sites e/ou pontais do Govenno do Estado de
São Pau1o, sob demanda da Contnatante. A manutenção poderá compneenden
os seguintes ajustes:
- Manutenção connetiva - Alterações pana corneção de defeitos ou

compontamentos inadequados que causem pnoblemas de uso ou
funcionamento, sem insenção de novas funcionalidades;

- Manutenção adaptativa - Adaptações por- mudanças extennas (negócio,
Iegislação, ambiente operacional) sem inserção de novas
fun cion a lidades;

- Manutenção evoLutiva - Evolução com a inclusão de novas
canactenÍsticas ou funcionalidades;
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Manutenção pneventiva - Reengenharia de software visando melhonia
de desempenho atnavés da otimização de códigos ou necunsos que
facilitem futunas conreções, adaptações ou evoluçöes, devendo-se
Levan em conta as nonmas de acessibilidade.

> Entnegável: Relatónios com detaLhamento dos senviços pnestados

> Pnazo de entrega: a sen definido em concondância com a Cont natante
quando da demanda

cão da comolexidade númeno de

atendimento
pr ofissionais
à demanda dasqualificados em quantidade suficíente pana o

honas contnatadas.

7. ESTTMATIVADE QUANTTDADES DOS2RODUTOS E SERVIçOS EM 75 /vtESES

Ne Produto/Serviço Unidade de medida Quantidade

1, Acompanhamento e Análise de Dados

1-.1 Acompanhamento online

a Ba ixa

c omplexid ad e

un id ade 1-5

b Méd ia

complexid ad e

un id ade 15

c Alta complexidade unidade L5

!,2 Análise de Dados d iá ría 45ø

2 Pnodução de conteúdo

2.1 Produção de conteúdo para sites, portais, aplicativos móveis e

redes sociais

a Ba ixa

complexid ad e

un id ade L5
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b Méd ia

c omplexid ad e

unidade 15

c Alta complexidade un idade 1"5

2.2 Elabonação de texto de 1íngua

estrangeira (Inglês/Espanhol)

unidade 45

2.3 Apnesentação de projetos, ações e prognamas de governo

Ba ixa

complexidade

unídade 15

b Méd ia

cornplexidade

un idad e 1,ø

c Alta

compJ.exidade

u n idade '1,ø

3 Gestão de nedes sociais e Interação Digital: SAC - Serviço de

Atendimento ao Cidadão

Ba ixa

complexidade

unidade 15

b Méd ia

c omplexidade

u n idade 15

c Alta complexidade un idad e 15

4 Produção e manutenção de sites, pontais, hotsites, landing pages e

aplicativos móveis

4.7 Adaptação ou replicação de tela

a Baixa

complexidade

unidade 3ø

b Méd ia
comp lexidade

unidade 3ø

c Alta
complexidade

unidade 3ø
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4.2 Diagnóstico e matniz estnatégica

a Ba ixa

complexidade

un id ade t6

b Média

complexidade

unidade 3Ø

c Alta

complexidade

unidade 24

4.3 Diagnóstico de TI un id ade 24

4.4. Análise de Conteúdo unidade 3Ø

4.5. Anquitetura de Site, Pontal ou Aplicativos Móve1

a Ba ixa

complexidade

un idad e 24

b Méd ia

complexidade

un id ade 24

c Alta

complexidade

u n idade 24

4.6. Pnojeto Editorial unidade 24

4.7 Escopo Funcional de Site, Pontal ou Aplicativo Móvel

a Baixa

complexidade

unidade 24

b Média

complexidade

un id ade 24

c Alta

complexidade

un idad e 24

4.8 Escopo Técnico de TI hora s 2Ø.øøø

4.9 SEO - Seørch Engine Optímization un id ade L5
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As quantidades totais apresentadas acima são estimativas e senão

executadas em confonmidade com a necessidade e conveniência da

Contnatante que não se obriga a solicitar a sua execução integral.
A Contratante paganá apenas pelos senviços efetivamente e

compnovadamente executados levando-se em considenação os valores

unitánios de cada item.

As quantidades pnevistas senão executadas de fonma não cumulativa,

durante cada período de vigência contratual de L5 (quinze) meses.

Poderão ser objeto de subcontratação apenas os itens 4.3., 4.7,,
4.8., 4.9., 4,tø. e 4.1-L. da tabela acima, mantendo-se, contudo,

a integnal responsabilidade da contnatada pela boa execução de

nefenidos Ítens, mesmo quando subcontnatados.

3

4

4.tø. Análise de Tnáfego de Rede e

Usa bilidade
un id ade t5

4,LI Manutenção hora s 2ø.øøø
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ANEXO II

DECLARAçÕES COMPLEMENTARES

(apresentadas fora dos envelopes)

ANEXO II.1

MODELO DE DECLARAçÃO DE PLENO CUMPRIMENTO DoS REQUIsITos DE HABILITAçÃo

Nome

completo:

RG n9: CPF n9:

DECLARO, sob as penas da Lei, que o lícitante
(nome empresaríal), intenessado em participan da Conconnência ne Ø3/2ø2ø,

Pnocesso sG ¡e t.ø74.856/2ø19, cumpne plenamente os requisitos de

habilitação exigidos no instnumento convocatório, nos termos do inciso I
do antigo 4Ø da Lei Estadual ne 6.544/1989, na redação que lhe foi dada

pela Lei ns 13,!21-, de 7 de julho de 2ØØ8.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO II.2

DECLARAçAO DE ENQUADRAIIENTO COMO MTCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

ATENçÃO: ESTA DECLARAçÃO DEVE SER APREsENTADA APENAs PoR LICITANTES QUE
SEIAM ME/Epp, NOS TERMOS DO ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , pontador do RG ns

e do CPF ¡e nepnesentante legal do licitante
(nome empresariaL), Ínteressado em panticipan

da conconrência ne Ø3/2Ø2Øt Pnocesso sG ne t,ø74.9s6/2øtg, DECLARO, sob

as penas da Lei, o seu enquadnamento na condição de Micnoempnesa ou

Empnesa de Pequeno Ponte, nos cnitér.ios previstos no artigo 3e da Lei
Complementan Fedenal n" L23/2ØØ6, bem como sua não inclusão nas vedações

pnevistas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

(Nome/assinatuna do nepresentante legal)
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ANEXO II.3

DE.LARAçÃ? DE ENQUADRAMENT| coqo CoopERATrvA euE qREEN1HA As coNDrçÕEs
ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Ne 77.488/2øø7

ATENçÃO: ESTA DECLARAçÃO DEVE SER APREsENTADA APENAs PoR LIcITANTEs QUE
SEIAM COOPERATIVAS, NOS TERMoS D0 ITEM 3.4. DO EDITAL.

Eu, , portadon do RG ne

e do CPF ¡e nepnesentante lega1 do licitante
(nome enpresaríaL), interessado em par.ticipan

da Conconnência ne Ø3/2Ø2Øt Pnocesso SG ne I.ø74.856/2øL9, DECLARO, sob

as penas da Leí, que:

a) O Estatuto Social da coopenativa encontra-se adequado à Lei Federal

ne 72.69Ø/2ØI2;

b) A coopenativa aufene Receita Bruta até o limite definido no inciso
II do caput do ant. 3e da Lei Complementan Fedenal_ n" 123/2øØ6, a sen

compnovado medíante Demonstração do Resultado do ExencÍcio ou documento

equivalente;

(Local e data).

(Nome/assinatura do nepresentante Iegal)
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ANEXO III

oRIENTAçÃO PARA ELABORAçÃO DA PROPOSTA TÉCNTCA

1. TNTRoDUçÃO

1.1. A Proposta Técnica devená basean-se nas especificações, condições e
pnazos estabelecidos nesta Conconnência, sendo constituída pelo conjunto
de itens a seguin descritos e dever'á sen apnesentada pelas Iicitantes em

envelope distinto, e será submetida à avaliação da Comissão Julgadora da
Licitação, que venificar á o cumprimento das exigências constantes do
edital, bem como a metodologia de trabalho a sen desenvolvida, de acondo
com os critér ios definidos no presente anexo.

L, A proposta técnica deverá sen produzida de acondo com a fonmatação
exigida constante das regnas genais de apnesentação da ABNT NBR ne.
14724:2ØØ5, qual seja:
a) negr as do edital - número máxímo de laudas índicado pana cada item do
pnesente anexo, sempre em fonte Times New Roman, tamanho t2 e com

entrelinhas de L,5;
b) r'egras da ABNT - folha tamanho 44, margem esquerda e superior de Ø3

cm; dineita e infenion de Ø2 cm,

L.1,2. A Pnoposta Técnica sená encadennada em papel tamanho 44, conforme
nonma da ABNT e não senão aceitas as enviadas em vídeo, DVD ou qualquer
outno composto murtimídia, nem peças isoladas em cantões em outnos
tamanhos. senão penmitidas, dentro da encadernação 44, peças dobnadas ou
sanfonadas, se fonmas difenenciadas assim exiginem.

L.1.3. As forhas da Pnoposta Técnica, assim como os documentos que a

complementam, devenão sen numenadas sequencialmente no padnão de f1s. ØL

até última página.

2. ELABoRAçÃO

1. A elabonação das pnopostas técnicas compreendená 3 (tr.ês) quesitos:
Estnatégia de comunicação, Expeniência da Empnesa e capacidade de
Atendimento.

2.L,t. 0 tema do Exercício cria
tivo é o "PROGRAMA EMPREENDA RÁPIDO", desenvolvido pelo Governo do Estado
de são Paulo, através de sua secretania de Desenvorvimento
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Econômico, tendo pon objetivo pr incipal ofenecen em um só lugan tudo o

que o empreendedor pnecisa pana abrir ou amplian o seu negócio. Baseado
em 6 pilares, o empneendedor podená nealizan a abertura de sua empresa
com agÍIidade; acessan cnédito com as mel-hones taxas de juros; apnenden
a genÍn o seu negócio; se inscneven em cunsos de qualificação
pnofissional; além de cnian e genin soluções inovadoras e acessan o
mencado pon meio de pancenias com plataformas digitais. Mais detalhes
podenão ser obtidos no link www.empreendarapido.sp.gov.br.

2. OUESITO 1 - Estnatégia de Comunicação -deve sen desenvuelto com

base nas infonmações constantes do item acima, 2.'J,.L., contendo
Pnodução de Conteúdo pana sites e redes sociais, e acompanhamento,
diagnóstico este fonmado pelos 5 (cinco) subquesitos descnitos
abaixo, que o comporão, quais sejam:

I - Cniação de texto para site;
II - Cniação de texto pana nedes sociais;
III - Cniação de gif animado;
IV - Acompanhamento de tema em veÍculo online;
V - Acompanhamento de tema em nedes sociais.

2.2.t.Subquesito 1 - Criação de texto pana síte. Trata-se de um documento
com no nráximo 1 (uma) página e deve conter:

c)

Fontes e insumos fonnecidos pelo órgão/tema;
Resposta às necessidades e/ou problemática apontada pelo
óngão/tema;
Ausência de ennos gramaticais, de necomendações que fenem a

logística púb1ica e aplicação equivocada de mancasj
Acessibilidade.d)

2.2.2subquesito 2 - cniação de texto para nedes sociais. Tnata-se de um

documento com no máximo L (uma) página e deve conter:
a) Fontes e insumos fornecidos pelo óngão/tema;
b) Resposta às necessidades e/ou pnoblemática apontada pelo

órgãoltemaj
c) Ausência de err os gnamaticais, de necomendações que fenem a

logística pública e aplicação equivocada de mancasj
d) Acessibilidade.

2.2.3. Subouesi to3- Cniação de gif animado. Tnata-se de documento com
no máximo 1 (uma) página e deve conten:
a) Fontes e insumos fornecidos pelo óngão/tema;
b) Resposta às necessidades e/ou pnoblemática apontada pelo

óngão/tema;

a)
b)
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c) Ausência de ennos gnamaticais, de necomendações que fenem a

logística pública e aplicação equivocada de mancasj
Acessibilidade.d)

2.2.3.L, Será obrigatónia também a apnesentação de peças e/ou
matenial, no númeno mínimo de 3 (três) e no máximo de 5 (cinco),
a senem desenvolvidas pela Iicitante, que retr.atem a sua pnoposta
pana gif animado, independentemente do tipo de mÍdia, que sejam
demonstrativas e ilustnativas das soluções desenvolvidas pelas licitantes
em atendimento aos itens 2.2.3.

2.2.3,2. O gif animado podená ser apnesentado em CD, CD-Rom, DVD-Rom,

executáveis em computadones pessoais, ressalvado que não senão avaliados
sob os criténíos geralmente utilizados pana peças finalizadas, mas apenas
como nefenência da ideia a ser pnoduzida.

ub2.2.4. uesito 4 - Acompanhamento de tema em veÍcu1o online. Trata-se
de documento de no máximo 3 (tnês) página, e deve conten:

Volume total de menções;
Regionalização e origens das menções;
Classificação das intenações dos usuánios (neutna, posítiva e

negativa).

2.5. Subquesito 5 - Acompanhamento de tema em nedes sociais. Tnata-se
documento de 3 (tnês) páginas, e deve conten:

Volume total de menções;
Regionalização e onigens das menções;
Classificação das intenações dos usuánios (neutna, positiva e

negatÍva).

2,2,6. Subquesito 6 - Composição dos Pnodutos/Senviços e Custo.
2,2.6.1. A proposta técnica deve sen construída, exclusivamente, com os
pnoductos e senviços descritos no Projeto Básico (Anexo I), obsenvando-
se as quantidades máximas de cada item e todos os demais dados constantes
do edital e seus anexos.

2.2.6.2. A proposta técnica ainda devená conter o orçamento do pnojeto
pt oposto com base nos valores constantes do Onçamento Refenência (Anexo
VIII), especificando o s produtos e senviços e suas nespectivas
quantidades para execução de todas as ações constantes da pnoposta
técnica.

a)
b)
c)

2.
de

a)
b)
c)
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2.3 OUESITO 2 - ReLato de Uma Ação de Comunícação Digital - tnata-se
de L ( um) documento com até Ø3 (três) páginas, elaborado pela licitante,
em que descneve L (um) pnojeto pon ela desenvolvido e implementado, o
qual tenha por escopo pelo menos dois dos cinco tópicos abaixo, quais
sej am:

I - Cniação de texto pana site;
II - Cniação de texto pana nedes sociais;
III - Criação de gif animado;
IV - Acompanhamento de tema em veÍculo online;
V - Acompanhamento de tema em redes sociais.

2.3.1. Em nefenido documento deve constan:
a) Identificação do cliente, tomadon do senviço, com nome empnesanial,
identifÍcação do signatário (nome, cango ou função e endeneço
eletr ônico);
b) Rubrica do cliente, tomador do senviço, em todas as páginas do nelato;
c) Nome e o cango ou função e assinatuna do signatánio (preposto ou
repnesentante legal do cliente) na úItima página;
d) Exposiçãoda ação de comunicação e motivação (objetivo) da contratação;
e) Resposta às necessldades e/ou pnoblemática apontada pelo ór gãoltema
f) Resultados obtidos.

2,4. oltE TO3- Qualificação da Equipe Técnica-A licitante deverá
apresentan cunrículo nesumido (no mÍnimo, nome, formação e experiência)
dos pnofissionaís que atuam como nesponsáveis técnicos da empnesa,
discniminados pon áreas de atividade.

3. CRITÉRIOS DE ]ULGAMENTO

3. L. As infonmações apnesentadas r.efenentes aos quesitos 1 a 3 senão
analisadas e julgadas pela Comissão Julgadona da Licitação de acondo com

os seguintes cniténios, os quais totalizanão, no máximo, 7Ø (setenta)
pontos :
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QUESITO 1: ESTRATÉGIA DE COMUNICAçÃO - máximo de 5Ø pontos

SUBQUESTT0 PONTUAçÃO CRITÉ RIO

1 - Criação de

texto pana site
Nota de ø a 9,
sendo:
Ø - não atende.;

1a2-atende
poucoj
2a5-atende
med ianamente;
6a8-atendebem
9 - atende com

exc elên c ia

a) Abrangência,
pentinência, adequação e

nelevância das soluções
apnes entada s;
b) Compreensão das
infonmações contidas no item
2.1.1,. .

2 - Criação de

texto pana

redes sociais

Nota de ø a 9,
sendo:
Ø - não atende;

1a2-atende
pou c o.;

3a5-atende
media namente;
648-atendebem
9 - atende com

excelência

a) Entendimento sobne o

objetivo de comunicação
digital exposto no item
2 .1.1_. ;
b) Entendimento sobre o

púb1ico aLvo e a linguagem a

sen utilizada;
c) Abnangência,pertinência,
adequação e nelevância das

soluções apresentadas.

3- Criação de
gif animado

Nota de Ø a 9,
sendo:
Ø - não atende;
1a2-atende
pou c o;
3a5-atende
median amente;
6a8-atendebem
9 - atende com

exc e1ênc ia

a) Consistência das
nelações de causa e efeito
entre o desafio exposto no

item 2.t.t. e a solução
pnoposta.;
b) Entendimento demonstrado,
juntamente com cniatividade,
a utilização
fernamentas/técnicas atuais
e conhecimento em relação
quanto ao público alvo e

linguagem aplicável ao

veículo a que se destina.
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4-
Acompanhamento
de tema em

veÍculo online

NotadeøaIØ,
sendo:
Ø - não atende;
La3-atende
poucoj
4a6-atende
med ia nament e;
7a9-atendebem
tø - atende com

exc el ênc ia

a) Conhecimento e cLareza
demonstrados no nelatório
a p nesentados;
b) Entendimento quanto ao

tema e sua nelação quanto à

atuação do Poder Executivo
E stadual;
c) Abrangência, pertinência
e nelevância da solução
apnesentada.

5-
Acompanhamento
de tema em

redes sociais

Notadeøa1Ø,
sendo:
Ø - não atende;
ta3-atende
pou co.;

4a6-atende
medianamente;
7a9-atendebem
Iø - atende com

exc elênc ia

a) Conhecimento e cl"aneza
demonstnados no relatónio
apresentados;
b) Entendimento quanto ao

tema e sua relação quanto à

atuação do Poder Executivo
E stad ual;
c) Abnangência, pertinência
e nelevância da solução
apnesentada.

6 - Composição
dos
pnod utos/ s envi
ços e custo

Ø - não atendeu
3 - atendeu

Atendimento ao solicitado

QUESTT0 P0NTUAçÃO CRITÉ RTO

QUESITO 2: RELATO DE

AçÂo DE coMUNIcAçÃo
DIGITAL - máximo de
1Ø pontos

Notadeøa!Ø,
sendo:
Ø - não atende;
143-atende
pou co;
4a6-atende
med ia namente;
7a9-atendebem
lø - atende com

exc el ênc ia

a) Consistência das nelações
de causa e efeito entne o

desafio resolvido e a

soJ.ução pnoposta.;
b) Evídência de planejamento
da solução;
c) Relevância dos resultados
obtidos.
d) Capacidade de sÍntese;
e) Claneza e objetividade;
f) Cniatividade

QUESïT0 P0NTUAçÃO CRITE RIO

QUESTTO 3:
QUALIFICAçÃO DA

EQUIPE TÉCNICA

máximo de 1Ø pontos

DeØatØ Confonme negras dos ítens
3.6, 3.7 e 3.8 deste anexo.

70



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DECOMUNìCAÇÃO

3.1.L.0s cniténios
J ulgadona :

abaixo senão assim entendidos pela Comissão

3.1,1.l_. Abnan c].a qualidade de abrangen e abancan todas as

competêncías da UNICOM, sem olvidan de que a esta é ór.gão centnal do

SISTEMA DE coMUNIcAÇÃo Do ESTADo DE SÃo pAULo - SICoM, senvindo sempne

como coondenadora e nonmatizadora dos órgãos setoniais do nefenido
Sistema, inclusive no âmbito da comunicação digital;

3 ,L,1.2. Pentinência : aquilo que concerne ao assunto desta Iicitação,
como delineado no Exercício Cníativo;

3.1.L.3. Adequacão: deve pnoduzÍn um efeito de adequan-se, de fonma
onganizada, às necessidades e objetivos da UNICOM, compneendendo quem é

o púbIíco-alvo pana uma linguagem adequada à esse púbtÍco;

3.1.1.4. Relevância: aquilo que tem impor tância ou nelevo num contexto
detenminado, apnesentando de forma clana soluções eficazes e eficientes
às questöes técnicas apresentadas no ExencÍcio CnÍatÍvo.

3,2. A pontuação técnica de cada pnoposta cornesponder-á à soma dos
pontos atnibuÍdos aos quesitos.

3.3. A pontuação do quesito connespondená à média anitmética dos pontos
de cada membro da Comissão Julgadona da Licitação

3.4. Na fase técnica, as licitantes senão classificadas de acondo com a
pontuação obtida por. sua PnopostaTécnica.

3.5. A qualificação técnica da equipe de pnofissionais do licitante
(exigida no item 2, subitem 2.4, quesito 3) sená avalíada com base na
fonmação acadêmica e expeniência desses pnofissionaís exclusivamente na
ánea de comunicação digitat, sendo que a compnovação deverá sen feita
pelo ricitante, por meio do curricuLum vitae nesumido de cada
profissional, devidamente acompanhado dos documentos compnobatónios das
qualificações (fonmação acadêmica e expeniêncía profissíonaI) neles
consignadas, por meio de centificados, declar ações de tomadores de
senviço, canteina de tnabalho, contnatos de pr estação de senviço ou
qualquen outr o documento hábi1, os quais devem sen apnesentados no
oniginal ou pon meio de cópia autenticada.
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3.6. A qualificação técnica da equipe de pnofissionais da Iicitante sená
avaliada e necebená pontos de, no máximo, 1Ø (dez), segundo a tabela
abaixo:

Formação
Acadêmica

Sem

Fonmação

na área

Superion
In completo
na ánea

Supenion
Completo
na ánea

Pós -
Graduação
na área

Pontos ø 2 4 6

Expeniên cia
Pnofis s ional
de

- 2 anos +2 a 5 anos +5aLØ
anos

+1ø anos

Pontos Ø 2 4 6

3.7 . O vaLon final de pontos obtidos sená dividido pelo númeno total de
pt ofissionais apresentados. Fica estabelecido que a licitante que obtiven
a maion soma de pontos, recebená pontuação máxima atnibuída ao Quesito 3

(1Ø pontos). As demais licitantes necebenão neste mesmo quesito pontuação
proponcional à máxima.

3.8. A pontuação do quesito connesponderá à média anitmética dos pontos
de cada membno da comissão Julgadona da Licitação, sendo que o número de
pnofissionais apnesentados pela licitante, devená sen adequado à

necessidade de atendimento aos senviços a senem executados de fonma
concomitante.

3.9. Se houven empate que impossibilite a identíficação automática da
licitante mais bem-classificada nesta fase técnica, senão assim
considenadas as que obtivenem as maiones pontuações, sucessivamente, nos
quesitos cornespondentes aos subquesitos tnatados nos itens2.2.5. e
2.2,6, , do Anexo fII.

3.rØ. Pensistindo o empate, a decisão sená feita pon sorteio, a ser
nealizado em ato púbrico marcado pela comissão Julgador-a da LÍcitação.
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ANEXO ÏV

MODELOS PARA O ENVELOPE N9 2 - PROPOSTA DE PREçOS

ANEXO IV.1

MODELO DE PROPOSTA DE PREçOS

coNcoRRÊNcIA Ne ø3/2ø2ø

PROCESSO SG Ne t.ø74,856/2øt9

À Comissão Julgadona da Licitação,

O IÍcitante (finma/denominação, endeneço da

sede/fi1ia1, CNPI), potr íntermédio do nepresentante legaI que esta

subscneve, após ten analÍsado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e

seus anexos e ter tomaclo conhecimento do local e de todas as condições e

obnigações para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto 1ícitado
sob sua Íntegral nesponsabilidade pelo valon total de R$

(valon pon extenso), já computado o BDI, nos tenmos

da planilha e do cnonognama fÍsico-financeino anexos e que constituem
pante indissociável desta proposta de pneços.

Esta pnoposta é váIída por 6Ø (sessenta) dias.

(Local e data).

(Nome/assinatuna do nepnesentante legal)
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ANEXO IV.2

MODELO DE PLANILHA DE PREçOS UNTTÃRIOS E TOTATS

Tabelade quantidade estÍmativadospnodutosesenviços para o per Íodo de 1-5

meses

coNcoRRÊNcIA Ne ø3/2ø2ø

PROCESSO SG Ne t.ø74.856/2øL9

Ne Produto/Serviço
Unidade

de

medida

Quantidade
Valor

unitário
em R$

Valor totaL
para 15

meses em R$

(Quantidade
X Valor

Unitário)

1 Acompanhamento e Análise de Dados

7.7 Acompanhamento online

Baixa complexidade Unid ade L5

b Média complexidade Unid ad e 15

c AIta complexidade un id ade 15

L.2 Análise de dados Diá ria 45ø

2 Pnodução de conteúdo

2.r Produção de conteúdo para sites, portais, apricativos móveis e nedes sociais

a Baixa compJ.exidade Unid ad e 15

b Média complexidade UnÍd ade 15

c Alta complexidade Un idad e L5
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2.2 Elabonação de texto de lÍngua

estnangeira (IngIês/Espanhol)

Unidad e 4S

2.3 Apnesentação de projetos, ações e programas de Estado de São paulo

a Baixa complexidade Unidade 15

b Média complexidade Unidad e 7ø

c Alta complexidade Unid ade Tø

3 Gestão de nedes sociais e Interação Digital: SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão

Baixa complexidade Unidade 15

b Média complexidade Unid ad e L5

c Alta complexidade Unid ad e 15

4 Produção e manutenção de sites, pontais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis.

4.t Adaptação ou replicação de tela

a Baixa complexidade Unidade 3ø

b Média complexidade Unidad e 3ø

c Alta complexidade Unid ad e 3ø

4.2 Diagnóstico e matriz estratégica

Baixa complexidade Unid ad e 16

b Média complexidade Unidade 3ø

c AIta complexidade Unid ad e 24

4.3 Diagnóstico de TI Unidade 24

4.4 Análise de Conteúdo Unid ad e 3ø

4.5
Arquitetura de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis

Baixa complexidade Unidade 24
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b Média complexidade Unidad e 24

c Alta complexidade Unid ad e 24

4.6 Projeto Editorial Unidad e 24

4.7 Escopo Funcional de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis

Baixa complexidade Unidad e 24

b Média complexidade Unid ad e 24

c Alta complexidade Un idad e 24

4.8 Escopo Técnico de TI Ho ras 2ø.øøø

4.9 SE0 - Sedrch Engine 1ptinízation Un idad e L5

4.7ø Análise de Tráfego de Rede e

Us abil idade

Unidad e 15

4.77 Manutenção Horas 2ø.øøø

TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DECOMUNICAÇÃO

* Nos itens t,t, 2.L e 3, o objeto sená entnegue atnavés de um

nelatório mensar configunado em uma das complexidades possÍveis
(baixa, médÍa ou alta),1ogo,15 (quinze) relatónios pana cada item,

no penÍodo de 1-5 meses e não 1-5 relatónios para cada tipo de

complexidade. Por esta îazão, pana fins desta pnoposta de pneços,

devem ser Índicados os valores unitário dos r elatórios pana cada

nÍvel de comprexidade (baixa, média e alta) de cada um desses tnês
itens, contudo, deve-se totalÍzan, pana 15 meses, apenas o valon
unitánio dos neratórios de arta complexidade (15 x varon unitánio de

alta complexidade = valon total do item), estimando-se, assim, pana

o valon total da pnoposta, o valon máximo possÍvel pana esses três
ítens .
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ANEXO IV.2

DECLARAçÃO DE ELABORAçÃO TNDEPENDENTE DE PROPOSTA E

ATUAçÃO CONFORME AO MARCO LEGAL ANTTCORRUPÇÃO

Eu, , portadon do RG ne

e do CPF ¡e representante legaI do licitante
(nome enpresariaL), interessado em panticipar

da conconrência ne Ø3/2Ø2Ø, Pnocesso sG Ne 1,.Ø74.856/2Ø\9, DEcLARO, sob

as penas da Lei, especialmente o antigo 299 do Código penal Brasileino,
que:

a) a pnoposta apnesentada foi elabor.ada de maneira independente e o

seu conteúdo não foi, no todo ou em pante, direta ou indir etamente,

infonmado ou discutido com qualquen outro licitante ou intenessado,

em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatónio;
b) a intenção de apnesentan a proposta não foi ínfonmada ou discutida
com qualquen outro licitante ou intenessado, em potencial ou de fato,
no pnesente pnocedimento licitatónio;
c) o licitante não tentou, pon qualquer meio ou pon qualquen pessoa,

influin na decisão de qualquen outr.o licitante ou ínteressado, em

potencial ou de fato, no pnesente pnocedimento licitatór io;
d) o conteúdo da proposta apnesentada não sená, no todo ou em pante,

direta ou indÍnetamente, comunicado ou discutido com qualquen outno

licitante ou interessado, em potencÍa1 ou de fato, no pnesente

pnocedimento licitatónio antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,
infonmado, discutido ou necebido de quarquen integrante nelacionado,

dineta ou indir etamente, ao ór gão licitante antes da abentuna oficial
das pnopostas; e

f) o nepnesentante lega1 do licitante está prenamente ciente do teon

e da extensão desta declanação e que detém plenos podenes e

infonmações para finmá-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa junÍdica que nepnesento conduz seus negócios

de fonma a coibin fnaudes, cornupção e a pr ática de quaisquen outnos atos

lesivos à Administnação Púb1ica, nacional ou estnangeina, em atendimento

à LeÍ Fedenal ne L2.846/ 2Ø13 e ao Decneto Estadual ns 6Ø.LØ6/2Ø1"4, tais
como:

I - prometen, ofenecen ou dar, dir eta ou indir etamente, vantagem

indevida a agente púbIico, ou a tenceina pessoa a ele nelacionada;

II - compnovadamente, financiar, cllstear, patrocinar ou de qualquen

modo subvencionan a prática dos atos ilícitos pnevistos em Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de inter posta pessoa fÍsica ou

jurÍdica pana ocultan ou dissimulan seus neais intenesses ou a

identidade dos beneficiánios dos atos pnaticados;

IV - no tocante a lÍcitações e contnatos:

a) fnustran ou fnaudan, mediante ajuste, combinação ou qualquen

outro expediente, o caráten competitivo de procedimento

Iicitatório público;

b) impedir', penturban ou fnaudan a nealização de qualquer ato de

procedimento licitatónio púb1ico;

c) afastan ou pnocul an afastan licitante, pon meio de fraude ou

ofenecimento de vantagem de qualquer tipo;
d) fnaudar licitação pública ou contrato dela deconrente;

e) crian, de modo fraudulento ou irregulan, pessoa jur.ídica par a

panticipan de licitação púb1ica ou celebnan contnato

admínist rativo;
f) obten vantagem ou benefÍcio indevido, de modo fnaudulento, de

modificações ou pnornogações de contnatos celebrados com a

administnação púb1ica, sem autonização em 1ei, no ato convocatónio

da licitação púb1ica ou nos

Respectivos instnumentos contnatuais; ou

g) manipular ou fnaudan o equilÍbrio econômico-financeino dos

contnatos celebrados com a administnação pública;
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V - dificultan atividade de investigação ou fiscalização de óngãos,

entidades ou agentes públicos, ou intervin em sua atuação, inclusive
no âmbito das agências reguladonas e dos óngãos de físcalização do

sÍstema financeino nacional.

(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)
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ANEXO V

MODELO A QUE SE REFERE O ITEM 6.1.4.1. D0 EDITAL

Nome ompleto:

RG ¡9 CPF ¡9

DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante
(none empresariaL), inter essado em panticipan da Conconnência ne Ø3/2ø2ø,

Processo SG Ne t.ø74.856/2Ø19:

a) está em situação neguran penante o Ministénio do Trabalho no que se

refene a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.e. da

Constituição Federal, na forma do Decr.eto Estadual ne, 42.9It/L998;
b) não possui impedimento legar para licitar ou contratan com a

Administr ação, inclusive em vintude das disposições da LeÍ Estadual no

LØ.2I8/1999; e

c) atende às nonmas de saúde e segunança do tnabarho, nos tenmos do

panágrafo único do antigo tL7 da Constituição EstaduaI.

(Local e data)

(Nome/assinatuna do nepresentante lega1)

80



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

coNcoRRENCrA Ne ø3/2ø2ø

PROCESSO 5G Ns t.ø74,856/2øt9

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO

DE SÃO PAULO, PELA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

DO GABINETE DO GOVERNADOR, E

_: TENDo PoR OBI ETo A

PRESTAçÃO DE SERVIçOS DE PLANEJAMENTO,

DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLUÇÃO DE

TNTELTGÊNcrA EM coMUNrcAÇÃo orcrrnl.

0 ESTADo 0¡ SÃO PAULO, Gabinete do Govennadon, pela UNIDADE DE COMUNICAçÃO

DA SECRETARIA DE GOVERNO, com sede na Avenida Monumbi, ns 4,5ØØ, Morumbi,

MunicÍpio de São PauIo/SP, inscnita no CNPI/MF sob ¡e _, neste ato

nepnesentada pelo Senhotr _, RG ns _ e CPF ns _, no uso da

competência conferida pelo Decneto-Lei Estadual ns 233, de 28 de abnir
deL97Ø,donavantedesignada..c0NTRATANTE,,,E-inscritanoCNP]
sob ne com sede na Rua _¡ â seguin denominada

"CONTRATADA", neste ato nepnesentada pelo(a) Senhon(a)

pontador(a) do RG ne _ e CPF ne _, em face

da adjudicação efetuada no centame licitatório indicado em epÍgnafe,

celebram o presente TERMO DE CONTRATO, sujeitando-se às normas da Lei no

8.666/93, Lei GenaI de Pnoteção de Dados (Lei ¡e 13.7Ø9/2Ø1-B), Lei ¡e

1'2.965/14, guê estabelece pnincÍpios, garantias, dir eitos e devenes para

o uso da Intennet no Brasil e demais nonmas negulamentares aplicáveis à

espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições que necipnocamente

outongam e aceitam:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OB]ETO

ConstituÍ objeto do presente contnato a pnestação de senviços de

planejamento, desenvolvimento e execução de soluções de inteligência em

comunicação digital, pana atenden ao CONTRATATANTE, confonme as

especificações técnicas constantes do Pnojeto Básico e as Pnopostas

Técnica e de Preços da CONTRATADA, que integnam o pnesente instnumento

como Anexos I, III e IV, respectivamente, e demais documentos do PROCESSO

SPDOC ne L. ø74.856/2Ø.19, obedecidas as dinetnizes do edital.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto contnatuaL executado devená atingin o fim
a que se destina, com a eficácia e a qualidade nequeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O negime de execução deste contnato é o de empr eitada
pon pneços unitár'ios.

CLAUSULA SEGUNDA: DAS CONDIçõES DE EXECUçÃO DOS SERVIçOS

A execução contnatual dan-se-á pon meio da prestação de senviços e

fonnecimento de produtos, demandados pneviamente pela contr.atante, via
Ordem de Ser viço (OS).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Para a execução, a Contratada deve,

obnigatoniamente, possuin quantitativo suficiente de pnofissionais, além

de estnutuna adminÍstnativa habilitada, guê deverá estan disponÍvel para

o cumpnimento e execução dos pnodutos e serviços, objeto da contnatação,

e que excepcionalmente poder ão sen requisitados pana alocação., nas

dependências da contnatante, por tempo determinado, de forma a atenden

as demandas com a qualidade e pnazo exigidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá alocar a quantidade de pnepostos

necessánia pana ganantir a melhor intenmediação com a Contnatante. Os

penfis definidos para essa atividade deverão atuan em canáten permanente

dunante a execução deste contrato, com dedicação exclusiva, e ficarão
alocados nas dependências da Contr atante.

82



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DECOMUNICAÇÃO

PARAGRAFO TERCEIRO - Sená de nesponsabÍlidade da Contr atada pnover, aos

profissionaÍs mencionados em sua pnoposta técnica, a infraestrutura
necessánia de equipamentos e supnimentos, constituÍda de

micnocomputadones, softwanes, equipamento de videoconfenência,

fennamentas tecnológicas e demais recunsos, adequados e de última
geração, de fonma a ganantin a penfeita execução dos pnodutos e serviços

definidos neste Pnojeto Básico.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contnatante pnovená a infnaestnutuna básica pana a

execução dos senviços, como pon exemplo, o espaço fÍsico, se necessário.

PARAGRAFO QUINTO - A execução dos senviços devená ten inÍcio em 15

(quinze) dias contados da data da assinatuna deste tenmo.

PARÁGRAFO sEXTo - os senviços senão executados sob demanda do

CONTRATANTE, em conformidade com a necessidade e conveniência do serviço
público, obsenvadas as quantÍdades máximas pon itens de senviço
estabelecÍdas no item 7 do Anexo I.

PARÁGRAFO sÉTIMo - o CONTRATANTE não se obniga a solicitan a execução

das quantidades máximas dos itens de senviço, a que alude o par ágnafo

sexto desta c1áusula, limitando-se, poném, ao vaLor total do contnato
pana cada período de vigência, admitidos os acnéscimos legais.

PARÁGRAFo orrAvo - o CoNTRATANTE paganá apenas peros senviços

compnovadamente executados, levando-se em consideração os valores
unitánios de cada item de senviço, constantes do Anexo I.

CLAUSULA TERCEIRA: DOS PREçOS E DO REAJUSTE

A CONTRATADA obriga-se a executan os serviços objeto do presente contnato
pelo valor total estimado de Rg (_), obsenvados os valones

unitários constantes do Anexo rrr deste instnumento, no quar estão

incruÍdos todos os custos dinetos e indinetos, bem como encangos,

benefícios e despesas indinetas (BDr) e demais despesas de qualquer

natureza.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Nos pneços acima estão incluídos, além do lucno,

todas as despesas e custos dinetos e indinetos neLacÍonados à pnestação

dos senvÍços, tais como tributos, nemunerações, despesas financeinas e

quaisquen outnas necessár"ias ao cumpnimento do objeto desta licitação,
inclusive gastos com tnansporte.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional

e, por causa supenveniente à contnatação, penca as condições de

enquadnamento como micnoempnesa ou empresa de pequeno ponte ou, ainda,

torne-se impedída de benefician-se desse regime tributánio diferenciado
pon incornen em alguma das vedações pnevistas na Lei Complementan Federal

ns 1-23/2ØØ6, não podená deixan de cumprin as obr igações avençadas penante

a Administnação, tampouco r equener o neequilÍbrio econômico-financeiro,
com base na aregação de que a sua proposta levou em consideração as

vantagens daquele regime tributánio difenenciado.

PARÁGRAFo TERCEIRo - os preços unitánios contnatados senão neajustados

anual-mente, mediante a aplicação da seguinte fór muIa panamétnica:

IPC

R Po .t( ) - 1l

IPCo

Onde:

P = pancela de reajuste;
pe = pneÇo unitário inicial dos itens do contnato no mês de nefenência

dos pneços, ou preço unitánío iniciar dos itens do contnato no mês de

aplicação do último neajuste;

IPCIIPCo = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor., ocornida
entne o mês de neferência de pneços, ou o mês do último neajuste aplicado,
e o mês de aplÍcação do reajuste;
Pana o neajustamento dos pneços unitánios contnatados, devená sen

obsenvada a legisração vigente, em especial o Decneto ¡e 48.326, de

t2/12/Ø3, e as disposições da Resolução SGGE-68, de 27/tØ/99.
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PARAGRAFO QUARTO - A peniodicidade anual- sená contada a partir de _ de

de _, que corresponde à data de apresentação da Pnoposta de

Pneços.

cLÁusuLA QUARTA: DAs MEDrçÕrs e coNDrçÕEs DE RECEBTMENTo Dos sERVrços

Os senvíços executados senão objeto de medição mensal, a se nealizar no

mês subsequente ao da prestação.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Após o tér'mino de cada penÍodo mensal, a CONTRATADA

elabor ará nelatónio dos senviços executados, contendo os quantitativos
totais mensais de cada um dos itens de senviço efetivamente nealízados,

confonme os panâmetnos estabelecidos nas Ondens de Senviço (OS) emitidas

pelo CONTRATANTE, e os nespectivos valones, apurados da seguinte fonma:

1) o valon dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos pneços

unitánios contnatados às conrespondentes quantidades de serviços
efetivamente executados, descontadas as importâncias relativas às

quantidades de senviços não aceitas e glosadas pelo CONTRATANTE por

motivos imputáveis à CONTRATADA;

2) a nealização das glosas indícadas no item 1 deste panágnafo não

pnejudica a aplicação de sanções à CONTRATADA, pon conta da não execução

dos senviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As medições, pana efeito de pagamento, senão

nealizadas de acondo com os seguintes pnocedimentos:

1) no pnimeiro dia útil subsequente ao mês em que foram pnestados os

senviços, a cONTRATADA entneganá o nelatónio nefenido no parágrafo

primeino desta cláusula.;

2) o CONTRATANTE solicÍtaná à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou

Ínconreçöes de valones, a connespondente netÍficação, objetivando a

emissão da nota fiscal/fatura;
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3) após a confenência dos quantitativos e dos vaLones apnesentados, o

CONTRATANTE atestaná a medição mensal, mediante tenmo fir mado pelo

senvidon responsável, comunicando à CONTRATADA o valon apnovado e

autonizando a emissão da connespondente nota fiscat/fatura, a sen

apnesentada, pela CONTRATADA, no primeino dia subsequente à comunicação

dos valones apnovados;

4) as notas fiscais/faturas devenão sen emitidas pela CONTRATADA, contna

o CONTRATANTE, e apnesentadas no Centno de Suporte da Unidade de

Comunicação da Secretania de Govenno, na Avenida Morumbi, 45øØ, Monumbi,

São Paulo/Capita1, sala 84, ténneo;

5) Eventuais atnasos no cumpnimento dos pnazos fixados ensejar ão a

pronnogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que

conrespondenem os atrasos venificados.

cLÁusuLA QUTNTA: DAs coNDrções oe PAGAMENTo

A CONTRATADA encaminhar á mensalmente ao Centno de Supor te da UNICOM, no

endeneço constante da cláusula supna, até o quinto dia útil subsequente

ao necebimento do tenmo a que alude o item 3 do parágr.afo segundo da

cráusura Quarta, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada dos

documentos fiscais cornespondentes e do comprovante de quitação das

obr igações pnevidencíárias.

PARÁGRAF0 PRTMEIRo - As faturas que apnesentanem ínconreções serão

devorvidas à CONTRATADA pana r etificação, contando-se o pîazo de

pagamento a pantir da data de neapnesentação das fatunas conrigídas ao

CONTRATANTE. A devolução das fatunas em hipótese arguma ser-viná de

pnetexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contnato;

PARÁGRAFO SEGUNDO - constitui condição para rearização dos pagamentos a

Ínexistência de registnos em nome da CONTRATADA no "Cadastno Infonmativo

dos cnéditos não Quitados de órgãos e Entidades Estaduais - cADrN

ESTADUAL", cuja consulta dever á oconner por ocasião de cada pagamento.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos mensais senão efetuados mediante

cnédito em conta connente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S.4.,
no pîazo de 3Ø (trinta) dias, contado da data de entnada da nota

fiscal/fatura no pnotocolo do órgão nefenido no "caput" desta cláusula.

PARAGRAFO QUARTO - Havendo atnaso nos pagamentos, sobne o val"or devido

incidiná conneção monetánia, nos tenmos do artigo 74 da Lei ne 6544/99,

com base na unídade Fiscal do Estado de são Paulo - uFEsP, bem como jur os

moratónios, à nazão de Ø15% (meio pon cento) ao mês, calculados "pno nata

tempore".

PARAGRAFO QUTNTO - 0 CONTRATANTE podená, por ocasião do pagamento,

efetuan a netenção de tnibutos detenmÍnada pon lei, ainda que não haja

índicação de netenção na nota fiscal apnesentada ou que se r.efina a

retenções não nealizadas em meses anteniones.

PARAGRAFO SEXTO - A realização de pagamentos não isentaná a CONTRATADA

das nesponsabilidades contnatuais, quaisquen que sejam, nem implicaná

apnovação definitiva dos senviços pon ela executados.

PARÁGRAFO sÉTrMo - Pana os pagamentos, aIém da execução dos senviços

negistr ados pelas medições, é necessánÍo que a CONTRATADA tenha cumpnido

todas as exÍgências contratuais nelativas a pagamentos e atendido às

exigências da fiscalização, sem o que as faturas não senão aceitas.

PARÁGRAFO oITAVo - o r ecolhimento do Inrposto sobne Senviços de Qualquen

Natuneza - ISSQN devená ser feito em consonância com o artigo 3e e demais

disposições da Lei comprementan Fedenal ¡e tL6/2øø3, e respeitando as

seguintes detenminações :

r - Quando da celebração do contnato, a cONTRATADA devená indicar a

tegislação municipar apricáver aos senviços pon era pnestados,

nelativamente ao rssQN, esclarecendo, expnessamente, sobne a eventual

necessidade de netenção do tributo, pelo tomador dos serviços;
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II - Caso se mostre exigÍvel", à luz da legislação municipal, a netenção

do ISSQN pelo tomadon dos serviços:
a) O CONTRATANTE, na qualidade de nesponsáveI tributánio, devená neten a

quantia connespondente do valon da nota-fiscal, fatuna, recibo ou

documento de cobrança equivalente apnesentada e necolhen a nespectiva

impontância em nome da CONTRATADA no prazo pnevisto na legislação
municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacan o vaLon da netenção, a título
de "RETENçÃO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatuna, recibo ou

documento de cobnança equivalente. Considena-se pr-eço do serviço a

neceita bnuta a ele cornespondente, sem nenhuma dedução.

III - Caso, por outno lado, não haja pr evisão de retenção do ISSQN pelo

tomadon dos servÍços:

a) A CONTRATADA deverá apnesentan declar ação da MunÍcípalidade competente

com a indicação de sua data-rimite de necorhimento ou, se fon o caso, da

condição de ísenção;

b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apnesentan compnovante de recolhimento

do ISSQN pon meio de cópias autenticadas das guias conrespondentes ao

senviço executado e devená estan neferenciado à data de emissão da nota

fiscal, fatura ou documento de cobnança equivalente;
c) caso, pon ocasíão da apnesentação da nota fiscar, da fatuna ou do

documento de cobnança equivalente, não haja deconrido o prazo lega1 par a

necorhimento do rssQN, poder ão sen apnesentadas cópias das guias de

recolhimento refenentes ao mês imediatamente anterion, devendo a

CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do pîazo

legal pana o recolhimento.

d) a não apnesentação dessas comprovações asseguna ao CONTRATANTE o

dineito de sustan o pagamento nespectivo e/ou os pagamentos seguintes.

PARAGRAFO NONO - Pot ocasião da apnesentação ao CONTRATANTE da nota

fiscal, fatuna, necibo ou documento de cobrança equivarente., a CONTRATADA

devená fazer pnova do recolhimento mensal ao Fundo de Garantia por Tempo

de Senviço - FGTS nos tenmos da legÍsIação tnibutária vigente.
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I - As compnovaçöes nelativas ao FGTS a senem apnesentadas devenão

connesponden ao penÍodo de execução e tomador. de serviço, são as

seguintes :

a) Pnotocolo de Envio de Anquivos, emitido pelo "Conectividade Social";
b) Guia de Recolhimento do FGTS - GRF, genada e impnessa peto SEFIP, com

a autenticação mecânica ou acompanhada do compnovante de recolhimento

bancário ou o compnovante emitido quando o necolhimento fon efetuado pela

intennet;

c) Relação dos Trabalhadores Constantes do Anquivo SEFIP-RE;

d) ReIação de Tomadones/Obnas - RET.;

II - Se pon ocasião da apnesentação da nota fiscal, da fatuna, do r ecibo

ou do documento de cobnança equivalente não houven deconrido o pîazo

lega1 pana necolhimento do FGTS, podená ser apnesentada cópia da

documentação compnobatónía do necolhimento nefenente ao mês imedíatamente

antenion, devendo a CONTRATADA apresentan a documentação devida quando

do vencÍmento do p"azo legal pana necolhímento.

III - a não apnesentação dessas compnovações asseguna ao CONTRATANTE o

direito de sustan o pagamento nespectivo e/ou os pagamentos seguintes."

CLÁUSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA E DAs PRoRRoGAçÕEs

0 contrato tená vigência de 15 (quinze) meses, contada da data de sua

assinatuna, com inÍcio en _/ _/ _ e ténmino en _/ _/ _,

PARAGRAF0 PRTMETRO - 0 pnazo mencionado no "caput" desta cráusuIa podená

sen pnornogado pon iguar (is) e sucessivo(s) perÍodo(s), a cniténio do

CONTRATANTE, até o limite de 6Ø (sessenta) meses, nos tenmos e condições

penmitidos pera legislação vigente, mediante tenmo de aditamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA poderá se opor à prorrogação de que

tnata o panágnafo primeir o desta c1áusu1a, desde que o faça mediante

documento escnito, necepcionado pelo CONTRATANTE em até 9Ø (noventa) dias

antes do vencimento do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Não obstante o pnazo estipulado no ..caput,, desta

cIáusura, a vÍgência contratual no(s) exencÍcio(s) subsequente(s) ao da

assinatura do ajuste estaná sujeita a condição resolutiva,
consubstanciada na inexistência de necursos apnovados de cada exencÍcio,
pana atender as nespectivas despesas.

PARÁGRAFO QUARTO - Oconnendo a nesolução do contnato com base na condição

estipulada no parágr afo terceino desta cláusula, a CONTRATADA não tená

dineito a qualquen espécie de indenização.

PARÁGRAFO QUTNTO - Dentne outnas exigências, a pnornogação somente será

fonmalizada caso os pneços mantenham-se vantajosos para o CONTRATANTE e

consistentes com o mencado, confonme pesquisa a sen realizada à época do

aditamento pnetendido."

PARÁGRAFOSEXTO-ANãO

conveniência do CONTRATANTE,

espécie de indenização.

pronnogação contnatual, por. nazões de

não geraná à CONTRATADA dineito a qualquen

prazo de vigência sená

contnato, nespeitadas as

PARÁGRAFO SÉTIMO - Eventual prorr ogação de

fonmalizada por meio de termo aditivo a este

condições pnevistas na Lei fedenal ne 8666/93,

cLÁusuLA sÉrrmn: Do vALoR E Dos REcuRsos oRçAMENTÁRros

0 valon total estimado do pnesente contnato é de Rg

(_), onerando o montante de Rg

o pnesente exencício e o montante

), o exencÍcio vindour o

(

PARAGRAFo PRTMETRo - 0 CONTRATANTE se nesenva o direito de,

cniténio, utilizan ou não a totalidade dos necunsos pnevistos.

de R$

a seu
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PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas deconnentes deste contnato onenanão o

elemento econômico da UGE UNIDADE DE

COMUNICAÇÃo do GABINETE Do GOVERNADOR, e Categonia Funcional Pnogr amática

devendo o nestante onenan os necunsos orçamentánios

futunos.

cLÁusuLA orrAVA: DAs oBRTGAçÕES DA CoNTRATADA

À COrutnntnOn, além das obnigações estabelecidas em cIáusulas pr ópr ias
deste instnumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em 1ei,
sobnetudo as definidas nos diplomas fedenal e estadual sobne licitações,
cabe:

I - executan integralmente os serviços contnatados, nos termos da

legislação vigente;

II - pnestan os senvíços por intenmédio da equipe técnica indicada no

Anexo II;
III - manter infraestnutuna necessánia de equipamentos e supnimentos,

além do quantitativo suflclente de profissionais, além de estnutuna

administnativa habilitada, Çuê devená estan disponível pana o cumpnimento

e execução dos pnodutos e senviços, objeto da contnatação, e que

excepcionalmente poderão ser r equisitados para a locação, nas

dependências da contnatante, pon tempo detenminado, de fonma a atenden

as demandas com a qualidade e pnazo exigÍdos;

ïV - A Contratada devená alocar a quantidade de prepostos necessánia

pana garantin a melhon intermediação com a contratante. os perfis
definidos para essa atividade devenão atuan em caráten penmanente durante

a execução deste contnato, com dedicação exclusiva, e ficarão alocados

nas dependências da Contnatante;

V - Sená de nesponsabilidade da Contnatada pnoven, aos pnofissionais
mencionados do em sua pnoposta técnica, a infnaestnutuna necessária de

equipamentos e supnimentos, constituída de micnocomputadones, softwanes,

equipamento de videoconfenência, ferramentas tecnológicas e demais

recunsosr adequados e de última genação, de forma a ganantir a penfeita
execução dos pnodutos e senviços definidos neste pr ojeto Básico.
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Vï - A Contnatante pnovená a infnaestrutura básica pana a execução dos

senviços, como pon exemplo, o espaçofísico, se necessánio;

VI - nefazen os serviços sempne que solicitado pelo CONTRATANTE, quando

estivenem em desacondo com as técnicas e pnocedimentos aplicáveis aos

mesmos j

VII - designan pon escnito, em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatuna

do presente contnato, nesponsáve1 pelo acompanhamento da execução do

objeto do ajuste;
VIII - substituir qualquer integnante de sua equipe cuja penmanência nos

senviços fon julgada inconveniente, no pnazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado da solícitação justificada fonmulada pelo CONTRATANTE, com o

mesmo penfil do integnante substituído;
rx - manten seus empnegados identificados por meio de cnachás, com

fotogr afia necente, quando estes se apnesentanem nas instalações do

CONTRATANTE;

x - apnesentan, quando exigido pelo CONTRATANTE, os comprovantes de

pagamentos de salários, de apólices de seguro contna acidente de tnabalho
e de quitação de suas obrigações trabalhistas e pr evidenciánias,
nelativos aos seus empnegados, que pnestam ou tenham pnestado senviços

objeto do pnesente contnato;

XI - identifican todos os equipamentos e materiais de sua pnopniedade,

de forma a não senem confundidos com simÍlares de pr opniedade do

CONTRATANTE;

XII - cumprir as nonmas municipais e as disposições legais estaduais e

fedenais incidentes na execução dos senviços objeto do pr.esente contnato;
xrv - nesponsabiLizan-se pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a

tenceinos deconnentes de sua curpa ou dolo na execução do contnato, não

excluindo ou neduzindo essa nesponsabiridade a fiscar ízaçáo do

CONTRATANTE em seu acompanhamento;

XV- manter, dunante toda a execução do contrato, em compatibiridade com

as demais obnigações assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação indicada no pneâmburo deste tenmo;

XVI - dan ciência imediata e por escnito ao CONTRATANTE sobne qualquer

anonmalidade que ver.ifican na execução dos senviços;
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XVII - manten bens e equipamentos necessánios à realização dos senviços,

de qualidade compnovada e de última genação, em penfeitas condições de

uso e em quantidade necessária à boa execução dos trabalhos, cuidando

pana que os equipamentos elétricos sejam dotados de sistema de pnoteção,

de modo a evitan danos na nede elétrica;
XVIII - implantar, de fonma adequada, a planificação, execução e

supervisão permanente dos senviços, de maneira a não intenfenir nas

atividades do CONTRATANTE, nespeitando suas nonmas de conduta;

XIX - emitÍn todos os relatónios descritos no Anexo I, nos pnazos ali
estabelecidos, impnessos a lasen (em papel A4) e em meio dígitaI, a

cniténio do CONTRATANTEj

XX - emitin, mensalmente, rel-atónios impnessos a lasen (em papel A4) e

em meio digital, a criténio do CONTRATANTE, nos quais devenão sen

disponibilizadas infonmaçöes com a nelação das oss, contendo, no mínimo:

a) número da OS;

b) tipo da demanda;

c) especificação da demanda;

d) tabela contendo a nelação dos penfis alocados;

e) número de serviços efetuados, val-on da hora e totalizadones de valon
parcial e total a senem faturados, conforme tabela de senviços da Pnoposta

de Pneços;

f) descrição sucinta dos serviços executados;

g) documentos de entnega apnesentados;

h) data(s) da(s) entnega(s) do serviço.
XXI - entnegan os anquivos e documentos fontes das demandas atendidas em

até 5 (cinco) dias após o encernamento do mês da pnestação dos senviços;
XXII - pnestar todos os esclanecimentos que fonem solicitados, atendendo

de imediato às solicitações do CONTRATANTE;

XXIII - arcan com despesas deconnentes de infr ações de qualquer natureza

pnaticadas pon seus empregados dunante a execução dos senviços, ainda

gue nas instalações do CONTRATANTF'
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XXIV - nesponsabilizar -se pelo pagamento de tributos e contnibuições

incidentes sobne o objeto do presente contnato, assim como pelo pagamento

dos salánios e encangos sociais nelativos à mão de obr a utilizada e das

demais despesas integnantes do custo dos senviços;

XXV- obedecer às nonmas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que

disserem nespeito à segunança, à guanda, à manutenção e à integridade
das infonmações existentes ou genadas durante a execução dos senviços;

XXVI - contnatar seguro em favor de seus tnabalhadores contna nisco de

acidente de tnabalho, nesponsabilizando-se, também, pelas prescnições e

encangos trabalhistas, pnevidenciánios, fiscais e comenciais nesultantes
da execução do contnato;

XXVII - guandan sigilo em relação às infonmações e documentos de qualquen

natuneza de que venha a tomar conhecimento, nespondendo administnativa,
civíl e cníminalmente pon sua indevida divurgação e inconreta ou

inadequada utilização;
xxvrrr - disponíbilizan para cada um de seus empnegados, destacados pana

a execução dos senviços, equipamentos de úItima ger-ação adequados para a

pnestação de senviços de fonma adequada, em vensão atualizada;
xxrx - penmitin e ofenecen condições pana a mais ampra e completa

fiscalização dos senviços contnatados, dunante a vigência do contrato,
fornecendo infonmações, inclusive as de natureza técnica, nelativas aos

senviços, pnopiciando o acesso à documentação per tinente e aos senviços

em execução e atendendo às obsenvações e exigêncÍas apnesentadas pela
fiscalização.

CoNFoRMIDADE COM O MARCO LEGAL ANTTCORRUPçÃO

xxx - Absten-se de ofenecen, dar ou se comprometen a dan a quem quen que

seja, tampouco aceitan ou se compnometen a aceitan de quem quen que seja,
pon conta pnópnia ou pon intenmédio de outnem, quarquen pagamento,

doação, compensação, vantagens financeinas ou benefÍcios de qualquen

espécie relacionados de fonma dir eta ou indireta ao objeto deste
contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus pnepostos,

colabonadones e eventuais subcontnatados;
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XXXI - Conduzir os seus negócios de forma a coibin fnaudes, conrupção e

quaisquen outnos atos lesivos à Administnação Púb1Íca, nacionaL ou

estnangeina, nos termos da Lei Fedenal ¡e 1,2.846/2ØL3 e do Decneto

Estadual ne 6Ø.1ø6/2Ø1,4, abstendo-se de pnáticas como as seguintes:

a) pnometen, oferecen ou dar, dineta ou indinetamente, vantagem

indevida a agente público, ou a tenceina pessoa a e1e nelacionada;

b) compnovadamente, financiar, custean, patrocinan ou de qualquen modo

subvencionan a pr ática dos atos ilÍcitos pnevistos em Lei;
c) compnovadamente, utilizan-se de interposta pessoa fÍsica ou

junÍdica pana ocultan ou dissimular seus neais intenesses ou a

identidade dos beneficiánios dos atos pr aticados;
d) no tocante a licitações e contratos:
i.fnustnan ou fnaudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer- outno

expediente, o caráten competitivo de pnocedimento licitatório público;
ii. impedir, penturban ou fraudar a nealização de qualquen ato de

procedimento licitatónio público;

iii.afastar ou pl ocunar afastan ]Ícitante, pon meio de fraude ou

ofenecimento de vantagem de qualquen tipo;
iv.fnaudan licitação pública ou contrato dela deconnente;

v. cnian, de modo fnaudulento ou irr egularJ pessoa junÍdica pana

panticipan de licitação púbJ.Íca ou celebnar contnato administrativo;
vi. obter vantagem ou benefício indevido, de modo fnaudurento, de

modificações ou pnonnogações de contnatos celebnados com a administnação

pública, sem autor ização em lei, no ato convocatónio da licitação
pública ou nos respectivos instnumentos contnatuaisj ou

vii.manipulan ou fnaudar o equilíbnio econômico-financeino dos contnatos

celebrados com a Administnação púbIica;

e) dificultar atividade de investigação ou fiscarização de óngãos,

entidades ou agentes púb1icos, ou intenvir em sua atuação,

inclusive no âmbito das agências neguladonas e dos órgãos de

fiscalização do Sistema Financeino Nacional.

95



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DECOMUNICAÇÃO

cLÁusuLA NONA: pRorEçÃo DE DADos pEssoArs

f - Pana os fÍns deste Contnato, entende-se pon Dados Pessoais quaisquen

infonmações nelacionadas à uma pessoa fÍsica identificada ou

identificável, em especial dados como nome, númenos de identificação,
incluindo, sem se limitar a, RG e CPF, dados de localização, residência

ou domicÍlio, quaisquen identificadones online ou eletnônicos ou

quaisquen outros dados inerentes à identidade físÍca ("Dados Pessoais").

II - A CONTRATADA se obr"iga a, durante a execução do

pnesente Contnato, não solicitan e não coletan de quem quen que seja,
dados sobne onigem nacial ou étnica, convicção neligiosa, opinião
polÍtica, filiação a sindicato ou à organização de canáter neligioso,
filosófico ou político, dado neferente à saúde ou à vida sexual,

dado genético ou biométnico, quando vinculado à uma pessoa natural, ou

ainda, dados nelacionados à identidade psicológica, mental, econômica,

cultural ou socÍal do Usuánío ("Dados pessoais SensÍveis,,).

III - Em caso de customização dos dados coletados, sená de

nesponsabilidade exclusiva da CONTRATADA obten eventual- consentimento do

titulan do dado pana eventual tnatamento de Dados Pessoais SensÍveis,
caso tais dados sejam eventualmente coletados.

rv - A CONTRATADA se obr iga a adotan medidas de segunança, técnicas e

admÍnistnativas aptas a pnotegen os dados pessoais de acessos não

autonizados e de situações acidentais ou ilícitas de destnuição, penda,

alter ação, comunicação ou qualquen forma de tnatamento inadequado ou

ilÍcito, ganantindo, assim, a segunança da infor mação em r elação aos

dados pessoais. caso a segunança dos dados seja colocada em nisco, a

CONTRATADA colabonaná com a CONTRATANTE, adotando todas as medidas

necessánias pana mitigan quaísquen pendas de danos deconr.entes destes

fatos. L
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V - Caso os Dados Pessoais a que CONTRATADA venha a ten acesso em nazão

deste Contnato sejam, de qualquen fonma, acessados ou obtidos pon uma

pessoa não autonizada, ou caso os Dados Pessoais sejam objeto de fnaudes,

per da ou destnuição, a CONTRATADA - assim que disto tíven ciência

devená notificar a CONTRATANTE, infonmando o oconnido.

VI - Quando aplicável, a CONTRATADA devená adotan todas as medidas

necessárias pana ganantir que seus empnegados, pnepostos, agentes.,

panceinos e subcontnatados cumpnam com esta cláusula caso venham a tnatan

Dados Pessoais em nazão deste Contnato.

VII - A CONTRATADA declana estar ciente dos dineitos e obnigações

constantes da Lei Geral de Pnoteção de Dados Pessoais (Lei 13.7Ø9 de L4

de agosto de 2Ø!8), a qual se compnomete a obsenvan integralmente dunante

a execução do pnesente ajuste.

cLÁusuLA DÉcrMA: DAs oBRTGAçõES Do coNTRATANTE

Pana a execução dos senviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE

obniga-se a:

I - expedir as OSs;

II - indican fonmalmente o gestor do contnato, nesponsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do ajuste;
III - fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do

objeto do contnato;

IV - autorizan o íngresso dos empregados da CONTRATADA nas suas

dependências, confonme regulamentos intennos existentes;
V - efetuar os pagamentos devidos, de acondo com as condições

estabelecidas neste instnumento;

VI - efetuan as netenções legaís eventualmente incidentes na contnatação,

pon fonça das legislação pentinente.
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VII - 0 CONTRATANTE exencerá a fiscalização dos senviços, por intenmédio

do geston do contrato, de modo a assegunan o efetivo cumpnimento das

obrigações ajustadas.

PARÁGRAFo PRTMETRo - A fiscarização não excrui nem neduz a completa

nesponsabilidade da cONTRATADA, mesmo penante terceiros, pon quaisquer

innegulanidades constatadas na pnestação dos senviços, inclusive quando

nesultantes de utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação
técnica necessária, inexistindo, consequentemente, connesponsabilidade
pon pante do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A ausência de comunicação, pon pante do GONTRATANTE,

refenente a inregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA do negular

cumpnímento de suas obnigações contnatuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: ALTERAçöES Do oBJETo

A CONTRATADA fica obnigada a aceitar, nas mesmas condições contnatadas,
os acréscimos ou supressiSes que se fÍzenem necessánios no objeto, a

criténio exclusivo do GONTRATANTE, até o lÍmite de 2s% (vinte e cinco
pon cento) do vaLor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO Úrurco - Toda alteração de objeto, quantitativa ou qualitativa,
sená previamente formalizada pon meio da celebração de Tenmo Aditivo,
respeitadas as disposições da Lei Fedenal n" 8,666/93. É nura a altenação
deter minada por ondem venbal da CONTRATANTE, ainda que pnoveniente da

autonidade competente pana autonizan a cerebnação do Tenmo Aditivo.

cLÁusuLA DÉcrMA sEGUNDA: SUBCoNTRATAçÃo.

A contnatada podená subcontnatan pante do objeto contnatual, nos tenmos

do antigo 72 da Lei ne 8.666/93, obsenvando as limitações apontadas no

Anexo r, pante integnante deste ajuste, mantendo-se sua integnat
nesponsabilidade pela boa execução de neferidos itens, mesmo quando

subcontnatados .
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: ALTERAçÃo sUBJETIVA

A fusão, cisão ou inconporação da CONTRATADA não inrplicar á óbice pana a

execução deste contrato se a pessoa junídica nesultante da openação

societánía, cumulativamente :

f.compnovar, no prazo que the fon assinalado pelo CONTRATANTE, o

atendimento de todos os nequisitos de habilitação exigidos no Edital
da licitação,

II. mantiver as demais cLáusulas e condições do contrato;
III. não genan prejuÍzos à execução do objeto pactuado; e

IV. contan com a anuência expnessa do CONTRATANTE pana dar continuidade

ao contnato.

cLÁusuLA DÉcrMA QUARTA: GARANTTA DE EXEcUçÃo colttRnrunt

A ganantia de execução contnatual, quando exigida pelo GONTRATANTE em

deconnência da celebr ação do contrato, devená obedecen às nonmas

pnevistas no Edital indicado no pneâmbulo deste instnumento.

CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA: sANçõEs ADMINIsTRATIVAS

se a cONTRATADA inadimplin as obnigações assumidas, no todo ou em pante,

penante o CONTRATANTE ficaná sujeita às sanções pnevistas nos antigos 86

a 88 da Lei Fedenal ns 8,666/1993 ou nos antigos 8Ø a 82 da Lei Estadual

¡e 6,544/L989, nos tenmos do Edital indicado no pneâmburo deste

instnumento e do seu Anexo VII.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: REscIsÃo

0 contrato poderá sen nescindido, na fonma, com as consequências e peros

motivos previstos nos antígos 77 a 8Ø e 86 a 88, da Lei Feder ar ¡e

8.666/t9e3.

PARAGRAFO PRTMETRo - A CONTRATADA neconhece desde já os dineitos do

CONTRATANTE nos casos de nescisão administnativa, prevista no antigo Le,

52e, item 3, do Decneto Estadual ns SS.93g/2Ø1,Ø, com a nedação que lhe
foi dada pelo Decneto Estadual ¡e s7.1,s9/2ø1,1, na hipótese da

configuração de tnabalho em canáten não eventual pon pessoas fÍsicas,
com nelação de subordinação ou dependência, quando a c0NTRATADA for
sociedade coopenativa.
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PARAGRAFO SEGUNDO - 0 descumpnimento das obrigações contnatuais nelativas
à confonmidade ao manco legal anticonnupção, previstas na C1áusu1a Quanta

deste instnumento, poderá submeten a CONTRATADA à rescisão unilatenal do

contrato, a cnitério do C0NTRATANTE, sem prejuÍzo da aplicação das

sanções penais e administnativas cabÍveis e, também, da instaunação do

pnocesso administnativo de nesponsabilização de que tnatam a Lei Federal

ns L2.846/2øL3, o Decreto Estadual ne 6Ø.LØ6/2Ø1,4.

CLÁUSULA DÉcIMA sÉTImn: DIREITos PATRIMoNIAIs E coNFIDENcIALIDADE

0s nelatórios, documentos, gnavações, fotografias e quaisquen outnos

documentos, deconnentes da execução do objeto do pnesente ajuste, senão

de pnopriedade exclusiva do CONTRATANTE.

PARÁGRAFo PRTMETRo - A CoNTRATADA obriga-se a tnatan, como segnedos

comenciais e confidenciais, dados e infonmações disponibilizados ou

conhecidos em deconrência da pr estação dos senviços, considenando-os

maténia sigilosa.

PARAGRAFO SEGUNDO - FÍca a CONTRATADA pnoibida, sob qualquer
justificativa, de fazer uso ou nevelação de informações, dados,

processos, documentos, nelatór ios, fotognafias, modelos ou outros

mateniais de pr opniedade do CONTRATANTE, aos quais tÍven acesso em

deconnência da pnestação dos senviços, utirizando-os apenas para as

finalidades pnevistas.

PARAGRAFO TERCEIRO - 0s empregados da CONTRATADA devenão obedecer às

nonmas sobne confidencialidade e segunança, intennas e extennas, adotadas

pelo CONTRATANTE e específicas constantes deste instnumento.

PARÁGRAFO QUARTO - o descumprimento das obnigações nefenidas no panágrafo

primeiro desta c1áusura, mediante ações ou omissões, intencionais ou

acidentais, detenminará a nesponsabilização, na fonma da lei, da

CONTRATADA, de seus dinigentes ou empnegados envolvídos.
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cLÁusuLA DÉcrMA orrAVA: DrsposrçõEs FrNArs

Fica ainda ajustado que:

I - Considenam-se partes Íntegrantes do presente contnato, como se nele

estivessem tnanscnitos :

a) o Edital indicado no preâmbulo deste instnumento, com todos os seus

anexos j

b) as propostas técníca e de pneços apnesentadas pela CONTRATADA;

II - Aplicam-se às omissões deste contnato as disposíções da Lei federal
no 8.666/93 e disposições negulamentares.

rrr - Para dinimir quaisquen questões deconnentes do contnato, não

resolvidas na esfena administnativas, será competente o fono da Comanca

da Capital do Estado de São Paulo.

E, pon estanem as pantes justas e contnatadas, foi lavr-ado o pnesente

instnumento em tnês vias de igual teor e fonma que, lido e achado confonme

peras partes, vai pon elas assinado para que pnoduza todos os efeitos de

direito, na pnesença das testemunhas abaÍxo identificadas.

São Paulo, _ de _ de 2ØXX.

CONTRATANTE CONTRATADA

(nome, RG e CPF)

TESTEMUNHAS:

(nome, RG e CPF)
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ANEXO VTI

SANçÕES APLICÁVErS

Resolução SGGE-68, de 27-LØ-99

Dispõe sobre aplicação de multas nos contratos celebnados no âmbito da

secnetania do Govenno e Gestão Estnatégica, pnevistas nos ants. 79, 8Ø e

81 da Lei 6.544-89, combinados com os arts. 86 e 87 da Lei 8.666-93.
o secnetánio do Govenno e Gestão Estnatégica de acordo com o ant. 99,
VI, a1Ínea a, do Dec. 21.984-84, nesolve:

sEçÃo r
DAS DISPOSIçõES GERAIS

Antigo 1e- o atnaso injustificado no cumprimento dos pîazos previstos
nos contnatos administnativos celebnados no âmbito da Secnetania do

Govenno e Gestão Estnatégica ou sua inexecução total ou pancial,
sujeitaná a contratada à multa, na fonma pnevista nesta nesorução, sem

prejuízo das demais sanções legais.
Antigo 2e - A contagem dos pnazos de entr.ega ou execução sená feita em

dias connidos, iniciando-se no pnimeino dia útir subseqüente à data

estabelecida no instnumento contnatual.
Panágrafo le - 5ó se iniciam e vencem os pnazos refenidos neste artigo
em dia de expedÍente na secnetaria do Govenno e Gestão Estnatégica.

Parágnafo 2e - Sená considenada como entnega imediata aquela que oconnen

em até 3 dias, contados na fonma deste antigo.
At tigo 3e - O atraso na execução dos ajustes estará configurado a partir
do primeino dia útil subseqüente ao do encenamento do pnazo estabelecido
no contnato pana o cumpnimento da obrÍgação.

Antigo 4e - A neincídência no descumpnimento do p?azo de entnega ou

execução ensejaná a aplicação da muLta em dobno.

sEÇÃo rr
DA MULTA POR ATRASO

Antigo 5e - Nos contnatos de compra e senviços o atraso injustificado
sujeitaná a contnatada à multa monatónia, calculada à razão de Ør r% ao

dia sobne o valor ajustado, excruída, quando for o caso, a parcela
connespondente aos impostos destacados no documento fiscal.
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ArtÍgo 6e - O atnaso injustifícado supenior a 6Ø dias connidos será

considenado inexecução, salvo nazões de Íntenesse púbIico expostos no

ato da autonidade competente pana a contnatação.

Artigo 7e - O atnaso injustificado na execução do contnato de obnas e

senviços de engenhania sujeitaná a contratada à multa monatónia diánia,
calculada sobne o valor da etapa indicada no cnonognama, incluÍda a

atualização contnatual, se fon o caso, na seguinte proporção:

f - atnasos de até 3Ø dias - Ø,2% ao dia;
II - atnasos superíones a 3Ø dias - 6% mais Ø,4% ao dia a pantin do 31e

dia, limitados esses atnasos a 6Ø dias, sem pr ejuÍzo da nescisão

unilatenal do ajuste pon ato da Administração.

SEÇÃO IIT
DA MULTA POR INEXECUçÃO TOTAL OU PARCIAL

Artigo 8e - Pela recusa na assinatuna do contnato, de sua aceitação ou

netirada do instnumento equivalente ou, ainda, pela inexecução do seu

objeto, pancíaI ou totalmente, a Administnação aplicaná multa de Zø%

sobne o valor da obnigaçäo não cumpr.ida.

Par ágnafo Único - Se a necusa fon motivada em fato impeditivo nelevante,

devidamente compnovada e supenveniente à apnesentação da pnoposta, a

multa poder'á sen reLevada por ato motivado da autonidade competente pana

a contnatação.

SECÃO IV

DA APLICAçÃO DA MULTA

At tÍgo 9e - configunado o descumpnimento de obr igação contnatual, a

contnatada será intimada por escrito, para, quenendo, defenden-se no

prazo de 5 dias úteis, contados do pnimeiro dia útil subseqüente à data

da comunicação da infnação e da penalidade a que estaná sujeita.
Panágrafo Único - A autonidade competente pana a contnatação decidirá,
motivadamente, er no mesmo ato, aplicará a multa, quando fon o caso.

Publicada a decisão de aplicação da muLta no Diár io oficiar do Estado, a

contnatada tená prazo de 5 dias úteis pana efetuan o necolhimento do'

nespectivo valon.
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Attigo 1Ø - Juntamente com a pena pecuniária pnevista no ant. 8e, podenão

sen aplicadas as penalidades de suspensão temponária de par.ticÍpação em

licitação, impedimento de contnatar com a Administração e declar ação de

inidoneÍdade pana lÍcitar ou contnatan com a Administnação Pública, sem

pnejuÍzo da r escisão unilater al do ajuste.
Panágnafo único - A aplicação da multa pnevista nos ants. 5e e 7e, de

natuneza moratónia, não impede a apricação superveniente da muIta, de

natuneza compensatónia, prevista no ant., Be, cumulando-se os nespectivos
valores.

Antigo LL - Independentemente das sanções estabelecidas no ant.8e e no

caput do art. tØ, a contratada, em nazão de sua inadimplência, ancaná,

ainda, a tÍtulo de perdas e danos, com a cornespondente diferença de rg
venificada em nova contnataçãor se nenhum dos cLassificados nemanescentes

aceitan a contnatação nos tenmos pnopostos pela inadimplente.
sEcÃo v

DAS DTSPOSTçõES FTNATS

Artigo 1'2 - As disposições desta resolução aplicam-se, também, aos

ajustes efetuados conr disperrsa e inexiglbllldade de licitação.
Artigo L3 - os varones das multas não necolhidas no prazo senão

descontados da garantia do nespectivo contrato ou dos pagamentos devidos

à contnatada. Na impossibilidade, a cobrança será feita judicialmente.
Parágnafo Único - Serão aplicados junos monatónios à nazão de %% ao mês,

às multas não necolhidas até o vencimento.

Antigo L4 - Os instrumentos convocatórios devenão fazer menção à pnesente

nesolução.

Antigo 15 - Esta nesolução entnará em vigon na data de sua publicação,
revogadas as dísposições em contr'ánio e, em especíar, a Resorução sG 15,

de 23-3-84.
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ANEXO VIII
ORçAMENTO REFERÊNCIA

Tabela de quantidade estimativa dos produtos

e serviços pana o período de 15 meses:

Ne Produto/Serviço

Unídade

de

medida

Quanti
dade

Valor
unitário
em R$

Valor total
para 15 meses

em R$

(Quantidade X

Valor
Unitário)

T Acompanhamento e Aná1ise de Dados

L.t Acompanhamento online

a Baixa complexÍdade Unidade 1"5 34,826,5t

b MédÍa complexÍdadc Unidad e L5 52.498,87

c AIta complexidade Unidad e 15 75 .34I,6ø L,73ø. t24,øø

7.2 AnáIise de dados Diária 45ø 1.353, 33 6ø8.998,5ø

2 Produção de conteúdo

2.1 Pnodução de conteúdo para sites, portaís, ap1Ícativos móveis e nedes sociais

a Baixa complexidade Unidade 15 22.249 ,t9

b Média complexidade Unidad e 15 4Ø.277,64

c Alta complexidade Un id ade 15 66,229,66 993.444,9ø

2.2 Elaboração de texto de Iíngua

estnangeira ( Inglês,rEspanhol)

Un id ade 45 941,52 42.368,4ø
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2.3 Apnesentação de projetos, ações e pnogramas de Estado de São Paulo

a Baixa complexidade Unid ad e 15 5.829,5ø 87.442,5ø

b Média complexidade Unid ad e tø tø.øø9,8Ø Løø.ø98,øø

c AIta complexidade Unid ad e Lø t5 .172,98 tsl.729,8ø

3 Gestão de nedes sociaÍs e Intenação Digital: SAC - Senviço de Atendimento ao Cidadão

a Baixa complexidade Un idade 15 26.543,59

b Média complexidade Un idade L5 45.558, L6

c Alta complexidade Unid ad e 15 65.889,29 988.339,35

4 Pnodução e manutenção de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis.

4.t Adaptação ou neplicação de tela

a BaÍxa complexidade Unid ad e 3ø 1.8t3,25 54.397 ,5ø

b Média complexidade Unidad e 3ø 2.93ø,t8 87 .9ø5,4ø

c AIta complexidade Un id ade 3ø 5.ø35,6ø t5!.ø68,øø

4.2 Diagnóstico e matriz estratégica

a Baixa complexidade Unidad e L6 4.687,t8 74.994,88

b Média complexidade Un idade 3ø 9.Ø89,8ø 272.694,øø

c Alta complexidade Unid ad e 24 12.988,64 311.727,36

4.3 Diagnóstico de TI
Unidad e 24 L2.226,79 293.442,96

4.4 Análise de Conteúdo Unidade 3ø 5.286,58 t58.597 ,4ø
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4.5
Anquitetura de sites, pontais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis

a Baixa complexidade Unid ad e 24 6,532,41 156.777 ,84

b Média complexidade Un id ade 24 tt.t26,69 267.Ø4ø,56

c Alta complexidade Un idad e 24 15.867,58 38Ø.821,92

4.6 Pnojeto Editorial Unid ad e 24 9.95ø,44 238.81ø,56

4.7 Escopo Funcional de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis,

a Baixa complexidade Unid ad e 24
3,773,97 9Ø,575,28

b Média complexidade Unid ad e 24
6.326,66 151.839,84

c Alta complexidade Unidade 24
9,83ø,14 235.923,36

4.8 Escopo Técnico de TI
Honas

Unid ad e

2ø.ØøØ
!1"7 ,81 2.356.2øø,ØØ

LA SEO - Seorch Engine Optinizatíon
15 7 .1,37,Øø J.ø7 .ø55,Øø

4.7ø Análise de Tráfego

Usabilidade

de Rede e
Unidad e 15 7ø.684,95 16ø.274,25

4.rt Manutenção
Honas 2ø.øøø L41.,14 2.822.8øØ,øø

TOTAL 12 .47 S .49!,56
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