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PROPOSTA DE PREçOS

coNcoRRÊucn il o ogr2o2o

PROCESSO GERAL t{ o 1.074.85612019

À Comissão Julgadora da Licitação,

A licitante Fator F lnteligência em Comunicação Ltda., com sede na Rua Viradouro,

63 - conj. 141 - ltaim Bib¡ - cEP: 04538-110, inscrito no GNPJ sob o no

05.527.558/0001-43, por intermédio do representante legalque 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$ 7.469.057,25 (sete milhöes quatrocentos e sessenta e nove mil e

cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) já computado o BDl, 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 2O2O
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PROPOSTA CO|IERCTAL (PREçOS]

coNcoRnÊncn no 03t2020

Processo SG no 1.074.85612019

A Fator F lnteligência em Comunicação Ltda., com sede na Rua Viradouro, 63 - Conj.

'141- ltaim Bibi-São Paulo (SP) CEP 04538-110, inscrita no GNPJlltlF sob o número

05.527.558/0001-43, isenta de lnscrição Estadual, inscrita no Gadastro Municipalsob

número 3.606.963-9, apresenta sua proposta de preços nos termos do Edital de

Conconência.

ilF

No Produto/Serviço
Unidade

da mcdida Qua¡*idade
Valor

unitário
em R$

Valor total
para 15 meses

em R$

(Quantidade X
Valor Unitário)

1 Monitoramento e Análise de Dados

1.1 Monitoramento online

a Baixa complexidade Unidade 15 33.200,00

b Média complexidade Unidade 15 42.544,25

c Alta complexidade Unidade 15 45.204,96 678.074,40"

1.2 Análise de dados e Sala de
Situacão

Diária 812,00450 365.400,00

2. Produção de conteúdo

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

a Baixa complexidade Unidade 15 20.500,00

b Média complexidade Unidade f5 35.450,50

c Alta complexidade Unidade 15 39.737,80 596.067,00

2.2 Elaboração de texto de

língua estrangeira
(lnqlês/Espanhol)

Unidade 45 5il,91 25.420,95

2.3 Apresentação de projetos, açöes e programas de Estado de Säo Paulo

a Baixa complexidade Unidade 15 3.497,70 52.465,50

b Média complexidade Unidade 10 6.005,88 60.058,80
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c Alta complexidade Unidade 10 7.500,00 75.000,00

3. Gestão de redes sociais e lnteração Digital: SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão

a Baixa complexidade Unidade 15 24.500,50

b Média complexidade Unidade 15 35.600,10

c Alta complexidade Unidade 15 39.533,57 593.003,55

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 1.087,95 32.638,50

b Média complexidade Unidade 30 1 1 1758, 52.743,30

c Unidade 30 3.021,36 90.640,80Alta complexidade
4.2 Diagnóstico e matriz estratégica

a Baixa complexidade Unidade 16 2.812,31 M.996,96

b Média complexidade Unidade 30 5.453,88 163.616,40

c Alta complexidade Unidade 24 7.793,18 187.036,32
4.3

176.065,68
Dragnost¡co cle Tl Unidade 24 7.336,07

4A Anál¡se de Conteúdo Unidade 30 3.171,95 95.158,50
4-5

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

a Baixa complexidade Unidade 24 3.919,M 94.066,56

b 160.224,24Média complexidade Unidade 24 6.676,01

c Unidade 24 9.520,55 228.493,20Alta complexidade

4.b ProJeto Ecl¡tor¡al Unidade 24 5.970,26 143.286,24
4.t Escopo Funcional de sites, portais, hotsites, landing pages e aplicativos móveis.

a Baixa complexidade Unidade 24
2.2æ,38 54.345,12

b Média complexidade untclacle ¿4
3.795,99 91.103,76

c Alta complexidade Un¡clade 24
5.898,08 141.553,92

4-ö Escopo Técnico de Tl Horas 20.000
70,68 1.413.600,00

4.9 SEO - Seorch Engine Qptimization Unidade 15 4.282,20 64.233,0A

4.10 Análise de Tráfego de Rede e
Usabilidade Unidade 15 6.410,97

--/
96.164,55

4.11
1.693.600,00

Manutenção
Horas 20.000 8468
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7.469.057,25TOTAL

A Fator F lnteligência em Comunicação Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o número

05.527.558/000143, isenta de lnscriçäo Estadual, inscrita no Cadastro Municipal sob

o número 3.606.963-9, apresentia sua proposta de preços nos termos do Edital de

Concorrência, conforme preços unitários constantes da Planilha de Detalhamento de

Preços desta proposta:

Preço mensal: R$ 497.937,15 (quatrocentos e noventa e seb mil novecentos e

trinta e seþ reais e quinze centavos)

Preço Total do Gontrato (15 meses): R$ 7.469.057,25 (sete milhões quatrocentos

e sessenta e nove mil e cinquenta e sete rcais e vinúe e cinco centavos)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias ren

Säo Paulo, 29 de maio de 2O2O

Rogério Feneira - Legal

RG 14.455.303-X / CPF 101 .502.218-94

( 1 1 ) 9994 2.9W - roger.ferreira@fatorf.com. br

Fator F lnteligência em Comunicaçäo Ltda.

CNPJ 05.527.558/0001.43

Rua Viradouro, 63 - Conj. 141 - CEP 04538-110
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Item Descrição To
Valor Total

Mensal

Despesas com pessoal 54,O00/o R$ 268.886,06

il lnsumos 7,930/o R$ 39.000,00

Tributos 19,110/o R$ 95.155,31

IV Demais componentes 19,060/o R$ 94.895,78

100,00% R$ 497.937,15

| - Pessoal

ll - lnsumos

Gomposição dos Preços

Demonstração Mensal de Gustos e lmpostos

/\l

Item Categoria profissional Qtde. Horas Valor da Hora
Valor Total

Mensal

1 Coordenadores 1.050 R$ 179,26 R$ 188.220,24

2 Analistas 1.500 R$ 53,78 R$ 80.665,82

Total R$ 268.886,06

Item
Descriçäo

Itens Exem plificativos Qtde Valor Unitário
Valor Total

Mensal

1 Hardwares e Softwares
Não se
aplica

Não se aplica R$ 10.000,00

2 Material de consumo / escritório 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

3 Material permanente 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

4
Treinamentos e/ou reciclagem
técnica para o pessoal 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00

5
Despesas com taxis e outros
meios de transporte 30 R$ 400,00 R$ 12.000,00

6
Consumo de aparelhos
celulares/dados

10 R$ 300 ,00 R$ 3.000,00

7
Assinatura de peródicos e
conteúdos digitais

30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

R$ 39.000,00Total

0=
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Item Descriçäo Valor Total Mensal

1 ISS R$ 24.873,35

2 IRPJ R$ 37.797,36

3 COFINS R$ 14.924,01

4 PIS R$ 3.233,54

5 CSLL R$ 14.327,05

Total R$ 95.155,31

lll - Tributos

lV - Demais co onentes

São Paulo, 29 de maio de 2020

Rogério Ferreira - ntante Legal

RG 14.455.303-X / CPF 101.502.218-94

(1 1 ) 99942.9344 - rog er.ferre i ra @fato rf. com. br

Fator F lnteligência em Comunicação Ltda.

CNPJ 05.527 .558/000 1 -43

Rua Viradouro, 63 - Conj. 141 - CEP 04538-1 10
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Descrição
Itens exem plificativos Valor Total MensalItem

1 Despesas ad m in istrativas R$ 14.234,37
R$ 14.234,372 Despesas operacionais

3 Lucro R$ 66.427,04

Total R$ 94.895,78
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DEcLARAçÃo oe ELABoRAçÃo TNDEpENDENTE DE pRoposrA E

nrunçÃo coNFoRME Ao MARco LEGAL ANTtcoRnupçÃo

Eu, Rogério Ferreira, portador do RG no 14.455.303-X e do CPF no 101 .502.218-

94, representante legal da licitante Fator F lnteligência em Comunicação Ltda.,

interessado em participar da Concorrência no O3|2O2O, Processo SG No

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 parte, direta

ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou

interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório

antes da adjudicação do objeto;

e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta

ou indiretamente, ao órgäo licitante antes da abertura oficialdas propostas;

e

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

extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

firmá-la. 5
DEGLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus de

forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à

0r
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Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal no

12.84612013 e ao Decreto Estadual no 60.106/2014- 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 dos atos ilícitos previstos em Lei;

ttl - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos

beneficiários dos atos praticados;

tv - no tocante a licitaçÕes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer

outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório

público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizafio 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 deconente;

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-finanæiro dos contratos

celebrados com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos,

entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no

âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do

âù
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São Paulo, 29 de maio de 2O2ç

Rogério Ferreira - Legal

RG 14.¡[55.303-X t CPF 7t1.æ2.218-94

(rr) 98280,3000

roqer.ferrei ra@fato rf.com. br

Fator F lnteligência em Comunicação Ltda.

CI{PJ O5.547.558,qXt{ .13

Fone/IYhatsApp (1r ) 99942 ,9W
Rua Viradouro número 63 Gonj. 141 - 14o Andar - ltaim Bibi, São Paulo (SP), CEP

04538-{10
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Fatc¡r Ë - lnteligênsia
em 0CInrumicação Ltda'

Rua Viradouro, 63 ' Coni' 141

. ltaim Bibi - CEP: 04538'110 t
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