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ANEXO IV.l

PROPOSTA DE PREçOS

cowcoRRÊNcrA Ns 03/2020 pRocEsso sG Ne L.074.856/2079

À Comissão Julgadora da Licitaçáo,

O licitante consórcio formado por GAUGE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, AL JAU ¡¡ÚV¡nO

1717 COMPLEMENTo CASA 8 coNJ 3 CEP 01.420-002 BATRRo/D|STR|To JARDTM PAUL|STA

vtu¡vlcípto sAo pAULo uF sp, cNpJ 07.57L.2L9/oooL-45 e srEFANtNt coNSULToRtA E

ASSESSoRIA EM tNFoRMÁrcR s.4., AV JAGUARy ¡rúurno 164 coMpLEMENTo cEp i.3.910-

039 BAIRRO/DISTRITO CENTRO rr¡UtrrrCíprO JAGUARTUNA UF Sp CNpJ 58.069.360.0001-20, por

intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter analisado minuciosamente todo

o conteúdo do Edítal e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições

e o'brigações para a execução do objeto, pnOpöf executar o objeto licitado sob sua 
'integral

responsabilidade pelo valor total de RS 9.995.567,18 (Nove milhões, novecentos e noventa e

cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dezoito 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 - SP, 29 de maio de 2O2O

ULOANDRE P GA GOMES
deN

Alameda Jaú, 1717 - casa 8 - Jardim Paulista - São paulo - wlvw€¿q8c.cglt. b[ 1 1 - 23 68- 87 7 7
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO
UNJDADE DE COMUNICAÇÃO

ANEXO IV.2

MODELO DE PLANTLHA DE PREçOS UNITÃRTOS E TOTATS

Tabelade quantidade estimatÍvadosprodutosesenviços pana o penÍodo de i.5
meses:

coNcoRRENCrA Ne ø3/2ø2ø

PROCESSO SG Ne L.ø74.856/2øL9

Ne Produto/Serviço
Unidade de

medida Quantidade
Valor unitário em

Rs

Valor total para 15

meses em R$

(Quantidade X Valor
Unitário

t. Acompanhamento e Análise de dados

t.t Acompanhamento online

a Baixa complexidade Unidade 15 R$ 31 .093,I 1

b Média complexidade Unidade 15 R$ 46.870,99

c Alta complexidade Unidade 15 R$ 67.264,98 R$ 1.008.974,7t'

L.2 Análise de dados Diária 450 R$ 1.208,25 R$ s43.713,86

2 Produção de conteúdo

2.7 Produção de conteúdo para s¡tes, portais, aplicativos móveis e redes sociais

a Baixa complexidade Unidade 15 R$ 18.613,67

b Média complexidade Unidade 15 R$ 33.691,25

c Alta complexidade Unidade 15 R$ 55.407,7:1 R$ 831.116,00'

I

1



&
2.2.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DECOMUNICAÇÃO

Unidade 45

Gestão de redes sociais e lnteração dígital: sAC - serviço de Atendimento ao cidadão

R$ 787,68 R$ 35.445,40'
Elaboração de texto de língua estrangeira
(inglês/Espanhol)

2.3. Apresentação de projetos, ações e programas de Estado de São paulo

a Baixa complexidade Unidade 15 R$ 4.876,96 R$ 73.'1s4,40

b Média complexidade Unidade 10 R$ 8.374,20 R$ 83.741;99

c Alta complexidade Unidade 10 R$'12.693,72 R$ 126.937,15

3

a Baixa complexidade Unidade 15 R$ 23.698,12

b Média complexidade Unidade 15 R$ 40.674,33

c Alta complexidade Unidade 15 R$ 58.825,96 R$ 882.389,3r

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

4.r Adaptação ou replicação de tela

Baixa complexidade Unidade 30 R$ 1.516,96 R$ 45.508,95

b Média complexidade Unidade 30 R$ 2.451,39 R$ 73.541,66

c Alta complexidade Unidade 30 R$ 4.212,78 R$ 126.383,49

4.2. Diagnóstico e matriz estratégica

a Baixa complexidade Unidade 16 R$ 3.921,29 R$ 62.740,72

b Médla complexidade Unidade 30 R$ 7.604,53 R$ 228.135,80

c Alta complexidade Unidade 24 R$ 10.866,30 R$ 260.791,11

2
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4.3.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

Unidade 24 R$ 10.228,93 R$ 245.494,38Diagnóstico de Tl

4.4. Análise de conteúdo Unidade 30 R$ 4.422,75 R$ 132.682,58

4.5. Arquitetura de sites, porta¡s, hotsites, landing pages e aplicativos móveis

ã Baixa complexidade Unidade 24 R$ 5.096,59 R$ 122.318,07 
i

b Média complexidade Unidade 24 R$ 8.681,04 R$ 208.345;04

c Alta complexidade Unidade 24 R$ 12.379,89 R$ 297.117,26

4.6. Projeto Editorial Unidade 24 R$ 7.763,33 R$ 186.320,00

4.7 Escopo funcionalde sites, porta¡s, hotsites, landing pages e aplicativos móveis

Baixa complexidade Unidade 24 R$ 2.873,50 R$ 68.964,02

b Média complexidade Unidade 24 R$ 4.817,'12 R$ 115.610,88

c Alta complexidade Unidade 24 R$ 7.484,67 R$ 179.632,05'

4.8. Escopo Técnico de TI Horas 20.000 R$ 87,49 R$ 1.749.714,12

4.9 SEO - Search Engine Optimization Unidade 15 R$ 5.702,46 R$ 85.536,95 :

4.10. Análise de Tráfego de rede e Usabilidade Unidade 15 R$ 8.336,40 R$ 125.045,97

4.7r Manutenção Horas 20.000 R$ 104,81 R$ 2.096.211;28'

TOTAL R$ 9.995.567,18

l
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

UNIDADE DE COMUNICAÇÃO

* Nos Ítens 1.7, 2.t ê 3, o objeto sená entregue atnavés de um

nelatónio mensal configunado em uma das comprexidades possíveis
(baixa, média ou alta), 1ogo, 1-5 (quinze) neratónios pana cada item,
no peníodo de 1"5 meses e não 15 nelatónios pana cada tipo de

comprexidade. Pon esta razão, pana fins desta pnoposta de pneços,

devem sen indicados os val-ores unitário dos relatórios para cada

nível de complexidade (baixa, média e alta) de cada um desses três
itens, contudo, deve-se totalizan, pana 15 meses, apenas o valon
unitánio dos nelatónios de alta complexidade (15 x valon unitánio de

alta complexidade = vaLor totar do item), estimando-se, assim, para

o valon total da pnoposta, o vaLon máximo possÍveI pana esses tnês
ítens.

São Paulo - SP, 29 de maio de2020

PAULO ANDRE PIT DE GOMES
Ge de
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ANEXO IV.3

DEcLARAçÃo or EUBoRAçÃo ¡ruoepeNDENTE DE pRoposrA E arunçÃo coNFoRME Ao
MARco LEGAL ANTtcoRRueçÃo

PAULO ANDRE PITANGA DE MAGALHAES GOMES, brasileiro, divorciado, gerente de

negócios, portador da cédula de identidade RG ne L3.Lg7.288-1 SSP/SP, inscrito no CpF sob

ns 599.2LL.106-9L representante legal do licitante Stefanini Consultoria e Assessoria em

lnformática S.A., interessado em participar da Concorrência n2 O3/2020, Processo SG N2

1'.O74.856/2Ot9, 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 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, êffi potencial ou de fato, no presente

proced imento 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 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
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DECLARO, 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 60.106/2014, 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;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 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 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;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,

I

no ato convocatório da licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou
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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 âmbito das agências reguladoras e dos

órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo - SP, 29 de maio de 2O2O

PAULO ANDRE DE MES
G deN

p
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ANEXO IV.3

orcunnçÃo DE ELABonnçÃo TNDEpENDENTE DE pRoposrA e arunçÃo coNFoRME Ao
MARco LEGAL ANTtcoRRUTçÃo

PAUTO ANDRE PITANGA DE MAGATHAES GOMES, brasileiro, divorciado, gerente de negócios,

portador da cédula de identidade RG ne L3.t97.288-1 SSP/SP, inscrito no CpF sob ne

599.211.L06-91 representante legal do consórcio entre os licitantes GAUGE COMUNICACAO

DIGITAL LTDA e STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM lrufOnvÁflcA S.4., interessado

em participar da Concorrêncía n2 O3/2O20, Processo SG N2 7.074,856/2019, 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 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 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.

)

Alameda Jaú, 17 77 - casa 8 - Jardim Paulista - São Paulo - www.gauFe.com.br LL-236g-9777
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DECLARO, 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/ 20L3 e ao Decreto Estadual ne

60.tO6 /2074, ta is 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;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 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

ca ráte r com petitivo de proced imento licitatório 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 fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 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 licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com

a administração pública; / ,./l

Alameda Jaú, 77L7 - casa I - Jardim Paulista - São Paulo - www.gauge.com.br 71-2369-9777
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V - dificultar atividade de investigaçäo ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes

públicos, ou ¡ntervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgäos

de fiscalização do sistema financeiro nacional.

São Paulo - SP, 29 de maio de 2O2O

PAULO ANDRE PIT DE

de

Alameda Jaú, 77L7 - casa 8 - Jardim Paulista - São Paulo - www.gauge.com.br 11-23
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ANEXO IV.3

oecunnçÃo DE EtABonaçÃo TNDEpENDENTE DE pRoposrA r nruaçÃo coNFoRME Ao
MARco rEGAL ANTtcoRRUeçÃo

PAUTO ANDRE PITANGA DE MAGATHAES GOMES, brasileiro, divorciado, gerente de negócios,

portador da cédula de identidade RG ne L3.197.288-1- SSP/SP, inscrito no CpF sob ne

599.211.106-91 representante legal do licitante GAUGE COMUNICACAO DIGITAL LTDA,

interessado em participar da Concorrência n2 O3/2O2O, Processo SG N2 !.O74.856/ZOL1,

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

lícitante 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 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

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

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.

Ala meda Jaú, 17 17 - casa 8 - Jardim Paulista - São Paule - www.gauge.com.b ¡ tl-236g-g777
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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 ne

60.L06 /2074, ta is 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;

lll - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 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

ca ráter com petitivo de procedimento licitatório 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 fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 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 licitação pública ou nos

Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com

a administração pública;

Alameda Jaú, L7!7 - casa 8 -Jardinr Paul¡sta - São Paulo - www.gauge.com.br L7-2369-9777
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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 - SP, 29 de maio de 2020

PAULO ANDRE PIT GOMES

de

Alanreda Jaú, 1717 - casa I - Jardim Paulista - São Paulo - www.gauge.com.br 1I-2368-8777


