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ENVELOPE N" 2 - PROPOSTA DE PREçOS

CONCORRÊNCIA N' 03 I2O2O

Processo SG no 1.074.85612019

Licitante:

APPROACH COMUNICAÇÃO INTEGRADA. LTDA.

RUA EDUARDO GUINLE, 57 - BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO/RI - CEP:22.260-090

CNPJ: 10.906.993/0001-19

INSCR. MUNICIP AL: 452.922-7

INSCR. ESTATUAL: ISENTO

À Comissão Julgadora da Licitação:

O licitante APPROACH COMLINICAÇÃ,O INTEGRADA. LTDA., localizado à RUA

EDUARDO GUINLE, 57 - BOTAFOGO - RIO DE JA]IIEIROru * CEP: 22.260-090, sob o

CNPJ de número 10.906.993/0001-19, por interrnédio do representante legal que esta

subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do Edital e seus anexos e ter

tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do

objeto, PROPÖE executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total

de R$ 10.667.438,00 (dez milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e tinta e oito

reais), já computado o BDI, nos tennos da planilha e do cronograma fisico-financeiro anexos

e que constituem parte indissociável desta proposta de preços.
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Esta proposta é vá.rlida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 29 de maio de 2020.
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PREçOS UNrrÁRrOS E TOTÄ,rS

Tabela de quantidade estimada dos produtos e serviços para o período de 15 meses

CONCORRÊNCIA NO 03 I2O2O

Processo SG no 1.074.85612019

Objeto:

A contratação refere-se a prestação de serviços de planejamento, desenvolvimento e execução

de soluções de inteligência em comunicação digital, a fim de atuar no atendimento das

demandas de comunicação digital do Poder Executivo do Estado de São Paulo, pela Unidade

de Comunicação, órgão central da SICOM.

Os preços dos serviços aqui apresentados incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as

margens de lucro da licitante, tais como: materiais e mão de obra, serviços terceiros, locação

de equipamentos e ferramentas, instalações, encargos sociais e trabalhistas, impostos e tåxas,

entre outros.

rã

no Produto/Serviço
Unitadede

medida
Quantidade

Valorunitário
emR$

Vdortotal para 15

meses (quantidade X

valorunitáriof

L Acompanhamento e Anál¡se de Ðados

t.t. Acompanhamento Onl¡ne

a. Baixa complexidade Unidade 15 Rs30.500,m

b. Média complexidade Unidade 15 RS ¿t4.25O,00

c. Alta complexidade Unidade 15 Rs 7s.333,00 ßs 1.129.995,00

t.2. Análise de dados Diária 450 Rs 1.100,00 Rs495.m0,00

L Produção de conterido

2.1. Produção de conteúdos para sites, portais, aplicativos móveit e redes sociais

a. Baixa complexidade Unidade 15 Rs 17.820,00

b. Média complexidade Unidade 15 R536.23O.m

c. Alta complexidade Unidade 15 Rs 63.844,00 Rs957.660,00

2.2.
Elaboração de texto em língua

estrangeira (tneês / Espanhol)
Unidade 45 n5oso,æ Rs31.050,m

2.3. Apresentaçäo de projetos, açöes e programas do Estado de São Paulo

a. Baixa comolexidade Unidade Rset.985.ü15 Rss.s99,m

b. lVlédia complexidade Unidade Rs 94.050.0C10 R$9.405,m

c. Alta complexidade Unidade 10 Rs 14.362.m Rs 143.620.00
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3. Gestão de redes sociais e intera@ dieital: SAC - Servip de Atendimento ao C¡dadão

a. Baixa complexidade Unidade 15 Rs20.824.m
b. Médiacomplexidade Unidade 15 Rs 40.741.00

c. Alta complexidade Unidade 15 nseo-ess,ml Rs909.870,m

4, Produção e manutenção de sites, portais, hotsites, landing pages, e aplicativos móveis

4.1. Adaptação ou replica@ de telas

a. Baixa complexidade Unidade 30 Rs 9e6.001 Rs 29.880.00

b. fvlédia complexidade tlnidade 30 n$rsg2.ml Rss9.760.m
c. Alta complexidade Unidade 30 Rs 3.s83.OOl Rs 119.490,00

4.2. Dignóstico e matriz esffiégica

a. Baixa complexidade Unidade 16 Rs 3.564.00I Rs 57.024.00

b. Média complexidade Unidade 30 Rs 7.5rt6.001 Rs 226.380.m

c. Alta comolexidade tlnidade 24 Rs10.2$.æl Rs246.0m.ü

4.3. Diagnóstico de Tl Unidade 24
Rs 10.900,00[ Rs 261.6m,00

4.4. Análise de conteúdo tlnidade :t0
Rs 4.861,001 Rs 14s.830,00

4.5. Arquitetura de sites, portais, hstsites, landing pages e aplicativos móveis

a. Baixa complexidade Unidade 24 Rs 6.084,00r Rs 116.016,00

b. Média complexidade Unidade 24 nS ro.gsz.ml Rs 262.8118,00

c. Altacomplexidade unidade 24 Rs15.üe,(n1 Rs362.ß6,m

4.6. Proieto editorial
Unidade 24

Rs 8.62S.00f Rs 207.072,00

4.7. Escopo funcional de sites, portait hotsites, landing pages e 4licativos móveis

a. Baíxa complexidade Unidade 24 Rs 3.585,00r Rs86.040,m
b. Nlédia complexidade Unidade 24 nSs.gzs,ml Rsl€.rm,m
c. Alta complexidade unidade 24 Rs8.963,CI)1 Rs 21s.112,00

4.8. Escopo técnico de Tl Horas 20.m0 Rsetool
Rs19m.000.m

4.9. SEO - Search Engine Optimization Unidade 15 Rs 6.903,00r
Rs 103.s4s.00

4.10
Análise de tráfego de rede e
usabilidade

unidade 15 Rs10m,ml
Rs 150.075.m

4.L1.. Manutenção Floras 20.(m Rs lorool
Rs2.100.(no,m

TOTAL ns r0.0e2.438,00
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*No itens l.l,2.l e 3, o objeto será entregue através de um relatório mensal configurado em

uma das complexidades possíveis (baix4 média ou alta), logo, 15 (quinze) relatórios para

cada item, no período de 15 meses e não 15 relatórios para cada item, no período de 15 meses

e não 15 relatórios para cada tþo de complexidade. Por esta razão, para fins desta proposta de

preços, devem ser indicados os valores unitírios dos relatórios para cada nível de

complexidade (baixa, média e alt¿) de cada um desses três itens, contudo, deve-se tolalizar,
para l5 meses, apenas o valor unit¡ário dos relatórios de alta complexidade (l5x valor unitário
de alta complexidade : valor total do item), estimando-se, assim, para o valor total da

propost4 o valor mråximo possível para esses três itens.

São Paulo, 29 de maio de 2020.

COMUNICAÇAO INTEGRAS"'

CNPJ: 10.906.993/0001-19
Ana Paula Franco Parolo Amabile

Sócia / Diretora comercial
CPF: 157.524.848-47

RiG:19.222.564-9
Av. Dr. 1855, CEP: 04548'005

TARELTÃo oLtvElR LIM,A'

1:í¿ eattótio à¿ Notøt Vlla com a Rr¡a F[nch¿l. São Paulo ' SP
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ANEXO IV

DECLARAçÃo oe ELABoRAçÃo oe pRoposrA TNDEpENDENTE DE pRoposrA

e nrunçÃo coNFoRME Ao MARco LEGAL ANTtcoRnupçÃo

À
corvr¡ssÃo ESPEcIAL oe ucrnçöes
ENDEREÇO: Avenida Morumbi, ne 4500, Palácio dos
Bandeirantes, São Paulo/SP.

colucoRnÊNctA Ne otl zo2o
PRocEsso sG Ne L.o74.gs6lzot9

Eu, ELIZABETH DE AZEVEDO GARCIA, portadora do RG Ne 20.387.832-2, inscrita no CPF sob o ne

OL7.265.967-52. Representante legal do Licitante APPROACH COMUNTCAçÃO TNTEGRADA LTDA,
inscrita no CNPJ 10.906.993/0001-19, interessado em participar da Concorrência ns O3/2OZO, processo
SG Ne L.O74.856/2019, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código penal

Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencialou de fato, no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencialou de fato, no presente procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencíal ou de fato, no
presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura
oficial das propostas; e

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

DECIARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes,
corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração pública, nacional ou
estrangeira, em atendimento à Lei Federal ne L2.846/2013 e ao Decreto Estadual ns 60.LO6/2014, tais
como:

| - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a
terceira pessoa a ele relacionada;

ll - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática
atos ilícitos previstos em Lei;

o

RJ Ruo EducißlÕ Gulnle, 57 . BotcfÕgÕ

lll{} de JüReiro.eËp: 22260-0S0

Tel.: (21) J461-4616

SP RLls FidênclÕ [ìorñ{is.5c¿ T.i}rre F,

vllo olirñplo " sôo poulû. cËÞ ü¿Ëã1-011r

Tel.; (11) J846-57A7
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lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física o jurídica pana ocultar ou dissimular seus
reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
lV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter
cornpetitivo de proced imento lic¡tató rio pú blico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulerrto ou irregular, pess'f,a jurídica pqra participar de licitação púbLica
ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,

no ato convocatório da licitaçäo pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a

administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou
intervir em sua atuação, inclusive no åmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do
sistema financeiro nacional.

Rio de Janeiro, LB de ntaio de 2020.

coMu
CNPJ N9 10. 9

ELIZABETH DE DO GARCIA

Sócia Administradora
CPF: 0L1.265.967-52

RG:20.387.832-2
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