
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS

coNcoRRÊxcla N" 03/2020

PROCESSO Sc N. 1.074.856t2019

NO Produto/Serviço

Unidade

de

medida

Quantidade

Valor

unitário em

R$

Valor total

para 15

meses em R$

(Quantidade

X Valor

Unitário)

I Monitoramento e Análise de Dados

1.1 Monitoramento online

a" Baixa complexidade Unidade 15 R$ 21.418,30

b Média

Complexidade

Unidade 15 R$ 32.286,80

c Alta complexidade Unidade 15 R$ 46.335,08- R$ 695.026,20

t.2 Analise de dados e Sala

de Sihração

Diária 450 R$ 832,30 374.535,00

2 Produção de Conteúdo

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

ã Baixa complexidade Unidade 15 R$ 13.683,25'

b Média complexidade Unidade I5 Rg 24.767,06'.

c Alta complexidade Unidade l5 R$ 40.731,24 ,.($ oto.geg,oo

2.2 Elaboração de texto de

língua estrangeira (Inglés

/ Espanhol)

Unidade 45 R$ 579,03 26.056,35

2.3 Apresentação de projetos, ações e programas de Estado de São paulo
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a Baixa complexidade Unidade 15 R$ 3.585,14 R$ 53.777,10

b Média complexidade Unidade l0 R$ 6.156,03 R$ 61.560,30

0 Alta complexidade Unidade l0 R$ 9.331,38 R$ 93.313,80

J Gestão de redes sociais e Intereação Digital: SAC - Serviço de Atendimento ao Cidadão

a Baixa Complexidade Unidade l5 R$ 16.324,31

b Média complexidade Unidade 15 R$ 28.018,27

c Alta complexidade Unidade 15 R$ 40.521,91 R$ 607.828,65

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

4.t Adaptação ou replicação de tela

a Baixa complexidade Unidade 30 R$ 1.115,15 R$ 33.454,50

b Média complexidade Unidade 30 R$ 1.802,06 R$ 54.061,80

c Alta complexidade Unidade 30 R$ 3.096,89 R$ 92.906,70

4.2 Diagnóstico e matriz estratégica

a Baixa cornplexidade Unidade 16 R$ 2.882,62 R$ 46.121,92

b Média complexidade Unidade 30 R$ 5.590,23 R$ 167.706,90

c Alta complexidade Unidade 24 R$ 7.988,01 R$ 191 .712,24

4.3 Diagnóstico de TI Unidade 24 R$ 7.519,48 R$ 180.467,52

4.4 Análise de Conteúdo Unidade 30 R$ 3.251,25 R$ 97.537,50

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

a Baixa complexidade Unidade 24 R$ 4.017,43 R$ 96.418,32

b Média complexidade Unidade 24 R$ ó.842,91 Rg 164.229,84

c Alta complexidade Unidade 24 R$ 9.758,56 Rg 234.205,44

4.6 Projeto Editorial Unidade 24 R$ 6.119,52 R$ 146.868,48

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

a Baixa complexidade Unidade 24 R$ 2.320,99 R$ 55.703,76

b Média complexidade Unidade 24 R$ 3.890,90 R$ 93.381,60
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c Alta complexidade Unidade 24 R$ 6.045,54 R$ 145.092,96

4.8
Escopo Técnico de Ti

Horas 20.000 R$ 72,45 R$

1.449.000,00

4,9 SEO - Search Engine

Optimization

Unidade 15 R$ 4.389,26 R$ 65.838,90

4.10 Anrálise de Triáfego de

rede e Usabilidade

Unidade l5 R$ 6.571,24 R$ 98.568,60

4 11 Manutenção Horas 20.000 R$ 86,80 R$

1.736.000,00

Total
R$

7.672.342,98

A VFR SERVIçOS DE COMUNICAçÃO ElRELl, com sede nesta capital do Estado de São Paulo, na

Praça Santo Agostinho, no 70 - 10o andar, inscrita no CNPJ sob no 10.354.430/0001-65,

apresenta a sua proposta de preços nos termos requeridos no edital de Concorrência no æl2A2O

cujo Processo SG no 1.074.856/2019, acima detalhados, que totaliza o valor de R$ 7.672.342,98

(sete milhöes eseissentose setenta edois mil etrezentos e quarenta e dois reais e noventa e

oito centavos) para 15 meses.

O prazo de validade da presente proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, podendo ser

renovado, automaticamente, por igual período.

São Paulo, 29 de maio de 2020
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VANDERLEI DE OLIVE¡RA FRANçA

DIRETOR
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coNCoRRÊNcra N' o3/2020

PROCESSO SG N" 1.074.8s612019

À Comissão Julgadora daLicitação,

O licitante VFR SERVIÇOS DE COMUNICAçÃO EmnLI, situado na Praça Santo Agostinho, no

70 - l0' andar - Aclimação - São PaulolSP, CNPJ 10.354.43010001-65, 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$ 7.672.342,98 (sete milhões e seissentos e setenta e dois e trezentos e quarenta

e dois reais e noventa e oito centavos) para 1 5 meses, já computado o BDI, nos tennos da planilha

e do cronograma fisico-financeiro anexos e que constituem parte indissociável desta proposta de

preços.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

São Paulo, 29 de maio de2020

Diretor

São Paulo'SP

de Oli

Ofic¡al de Reg¡stro Civll das Pes'soas Naturais do 37" Sub' Aclirnâção
R;;-ii;;;;'-lt¡;t", es4 -,cEP 0l¡2e:or¡0 - rone (11) 320e'e6-eo / l20e'1e17 - Ei'mail:

of¡ciata - B'' Martene Ivìsrchior¡
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO

CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO

Eu, Vanderlei de OliveiraFrança, portador do RG n" 22.965.955 e do CPF n" T42.628.038-64,

represntante legal do licitante VFR Serviços de Comunicação EIRELI, interessado em participar

da Concorrência no A3ZQTA, Processo SG n"l.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 nãp foi, no

to 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 indiretarnente,

comturicado 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 orgão licitante

antes da abertura oficial das proposts; 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 firmáJa.
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DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negócios de forma a

coibir fraudes, comrpção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública,

nacional ou estrangeira, etn atendirnento à Lei Federal n" 12.84612013 e ao Decreto Estadual

n" 60.10612014, tais como:

I - prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantegem indevida a agente pírblico,

ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II - comprovadamente, financiar, custear, patrocionar ou de qualquer modo subvencionar a

prática dos atos ilicitos previstos ern Lei;

III - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jmídica para ocultar ou

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados;

IV - no tocante a licitações e contratos:

a) Frustar ou fraudar, rnediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o

caráter competitivo de preocedimento licitatório público;

b) Impedir, peftubar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento

licitatório público;

c) Afastar ou procurar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de

qualquer tipo;

d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e) Criar, de modo fradulento 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 concocatório da licitação pública ou nos Respecitovos

instrumentos contratuais; ou
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g) Manipular ou fraudar o equilibrio econômico-financeiro dos contratos celebrados

com a administração pública;

V - dificultar atividade de investigação ou fiscalização de orgãos, entidades ou agentes

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos

orgäos de fiscalização do sistema fînanceiro nacional.

São Paulo, 29 de maio de202}
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