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PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO IV.I

coNCoRRÊNcIn N" o3l2020

PROCESSO Sc N' 1.074.856t2019

A Comissão Julgadora daLicitação,

O licitante BEHEMOTH INTELIGÊNCIA PARA OS NEGÓCIOS LTDA., com sede na Rua
Arcipreste Andrade, 727 - 15" andar - conjuntos 152 a 154 - Ipiranga - CEP 04268-020 - São

Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o No08.260.859/0001-41, por intermédio do
representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo do
Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações
para a execução do objeto, PROPÕE executar o objeto licitado sob sua integral
responsabilidade pelo valor total de R$ 9. 161.816,18 (nove milhões, cento e sessenta e um mil,
oitocentos e dezesseis reais e dezoito centavos), já computado o BDI, nos termos da planilha e

do cronograma físico- financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta
de preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 29 de maio de 2020.

BEHEMOTH INTELIGÊNctR PARA os NEcócros LTDA

CNPJ/MF : N'08.260.8 59 10001-41

Alexandre Napoli de Nardiello

Sócio - Diretor Administrativo Financeiro

CPF/MF 16s.771.868-10

OAB/SP 131.555
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ANEXO IV.2

MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS LTNITÁRIOS E TOTAIS

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

CONCORRÊNCIA N" O3l2020

PROCESSO SG N' 1.074.8 56t2019

No Produto/Serviço Unidade de

Medida

Quan-
tidade

Valor

Unitário em

R$

Valor Total para

15 meses em R$

(Quantidade X

Valor Unitário)

I Acompanhamento e Análise de Dados

I I Acompanhamento online

a Baixa Complexidade Unidade 15 R$ 26.061,61

b Média Complexidade Unidade l5 R$ 39.286,31

c Alta Complexidade Unidade 15 R$ 56.380,14 R$ 845.702,09

1.2. Análise de dados Diâria 4s0 R$ 1.012,73 R$ 455.729,91

2 Produção de Conteúdo

2.1. Produção de conteúdo para sites, portais, aplicativos móveis e redes sociais

a Baixa Complexidade Unidade 15 Rs t6.444,79

b Média Complexidade Unidade l5 R$ 29.765,53

c Alta Complexidade Unidade 15 R$ 48.951,58 R$ 734.213,w,'
2.2 Elaboração de texto de

língua estrangeira (inglês

e português)

Diátria 45 R$ 695,90 R$ 31.315,28'

2.3. Apresentação de projetos, ações e programas de estado de são Paulo

a Baixa Complexidade Unidade l5 R$ 4.308,69 R$ 64.630,39

b Média Complexidade Unidade 10 R$ 7.398,43 R$ 73.984,3I'

c Alta Complexidade Unidade 10 R$ 11 .2t4,63 R$ I 12. t46,34
a
J Gestão de redes sociais e interação digital: SAC - Serviço de Atendimento ao

Cidadão

a, Baixa Complexidade Unidade l5 R$ 20.t69,65

b Média Complexidade Unidade l5 R$ 34.618,22

c Alta Complexidade Unidade l5 R$ 50.067,21 R$ 751.008,2tr
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4 Produção e Manutenção de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos
móveis

4.1. Adaptação ou replicação de tela

a Baixa Complexidade Unidade 30 R$ 1.321,43 RS 39.642,78'

b Média Complexidade Unidade 30 R$ 2.t35,40 R$ 64.062,0f"

c Alta Complexidade Unidade 30 R$ 3.669,75 R$ 110.092,4ã',

4.2 Diagnóstico e matriz estratégica

a Baixa Complexidade Unidade T6 R$ 3.379,54 Rß 54.072,17

b Média Complexidade Unidade 30 R$ 6.553,90 R$ 196.616,9B',

c Alta Complexidade Unidade 24 R$ 9.365,03 Rs 224.760,6y

4.3 Diagnóstico de TI Unidade 24 R$ 8.788,25 R$ 210.918,00

4.4. Análise de Conteúdo Unidade 30 R$ 3.958,43 R$ 118.752,8"2

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

a Baixa Complexidade Unidade 24 R$ 4.825,94 R$ 115.822,17

b Média Complexidade Unidade 24 R$ 8.220,05 R$ 197.281,23

c Alta Complexidade Unidade 24 R$ 1l .722,47 R$ 281.339,34

4.6. Projeto Editorial Unidade 24 Rs 7.247,81 Rs 173.947,46

4.7 Escopo Funcional de sites, portais, hotsites, landing page e aplicativos móveis

a Baixa Complexidade Unidade 24 P.s2.721,82 R$ 65.323,6q

b Média Complexidade Unidade 24 R$ 4.562,84 R$ 109.508,22'

c Alta Complexidade Unidade 24 R$ 7.089,58 R$ 170.1s0p0

4.8. Escopo Técnico de TI Horas 20.000 Rs 82,72 R$ 1.654.450,06

4.9 SEO - Search Engine

Optimization

Unidade 15 R$ 5.058,49 R$ 75.877,37

4.10. Análise de Tráfego de

Rede e Usabilidade

Unidade 15 R$ 7.786,99 R$ 116.804,78

4.11 Manutenção Horas 20.000 R$ 105,68 R$ 2.113.60æ3

TOTAL R$ 9.161.816,18

* Nos itens I .1,2.1e 3, o objeto será entregue através de um relatório mensal configurado em

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

item, no período de l5 meses e nâo 15 relatórios para cada tipo de complexidade. Por esta razáo,
para fins desta proposta de preços, devem ser indicados os valores unitário dos relatórios para

cada nível de complexidade (baixa, média e alta) de cada um desses três itens, contudo, deve-

se totalizar, para 15 meses, apenas o valor unitário dos relatórios de alta complexidade (15 x
valor unitário de alta complexidade : valor total do item), estimando-se, assim,

total da proposta, o valor máximo possivel para esses três itens.
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ANEXO IV.3

DECLARAÇao pp ELABoRAçÃo TNoEeENDENTE DE pRoposra e aruaçÄo
coNFoRME Ao MARCo LEGAL ANTrcoRRunçÃo

Eu, Alexandre Napoli de Nardiello, portador da cédula de identidade OAB/SP N"131.555 e

CPF/MF sob o N'165.777.868-10, representante legal do licitante BEHEMOTH
INTELIGÊNCIA PARA OS NEGÓCIOS LTDA., iNSCTitO NO CNPJ/MF SOb O

N"08.260.85910001-41, interessado em participar da Concorrência n" 0312020, Processo SG
N" 1.074.85612019, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código
Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;

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 pafte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes

da abertura oficial das propostas; e

Ð o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta

declaração e que detém plenos poderes e informações para f,rrmá-la.
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DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negócios de forma a coibir
fraudes, comrpção e a prërtica de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública,
nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n" 12.8461 2013 e ao Decreto Estadual
no 60.10612014, tais como:

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

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a
prâtica dos atos ilícitos previstos em Lei;

m - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caríúer
competitivo de procedimento licitatório público;

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

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de
qualquer tipo;

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública
ou celebrar contrato administrativo;

Ð obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no
ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
a administração pública;
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V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo, 29 de maio de2020

BEHEMOTH INTELIGÊNCIA PARA OS NEGÓCIOS LTDA.

CNPJ/MF : N'08.260. 8 59 I 0001 -41

Alexandre Napoli de Nardiello

Sócio - Diretor Administrativo Financeiro

cPFir\4F 165.777 .868-10 OAB/SP 13 l.
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