ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 – LOTE 1
(preenchida em papel timbrado da proponente)

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:
LOTE 1 - AQUISIÇÃO DE LICENÇAS: 
Item
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
1
WinSvrSTDCore 2019 OLP 16Lic NL Gov CoreLic
3
 xxxx 
xxxx 
2
WinSvrCAL  2019 OLP NL Gov UsrCAL
50
Xxxx
Xxxx
3
WinRmtDskptSrvcsCAL 2019 OLP Gov DvcCAL
5
Xxxx
Xxxx
TOTAL DO LOTE 1 - xxxxx (xxxxxxx)

Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias corridos após a emissão da ODS.  

Local de Entrega: CREF2/RS: Rua Coronel Genuíno 421 conjunto 401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350, em dia e horário conforme estipulado na ODS.

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.




Assinatura do Representante Legal da Empresa



PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019 – LOTE 2
(preenchida em papel timbrado da proponente)

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:

LOTE 2 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO
Serviços de instalação e configuração do sistema operacional Microsfot Windows Server 2019, e suas licenças de usuários UserCAL, em servidores, firewall, cabeamento estruturado e rede de dados, incluindo os serviços de: atualização do sistema operacional, qualquer que seja a instalação de antivírus e backup de dados, configuração e de outros serviços inerentes à manutenção do funcionamento dos sistemas do CREF2/RS, serviços de instalação e configuração de sistemas operacionais e contas de usuários quando necessário, tomando por base a quantidade de 40 (quarenta) usuários/estações de trabalho.
Os serviços compreendem os seguintes itens:
Instalação e configuração Windows Server 2019.
Instalação e configuração dos serviços abaixo:
Active Diretory (AD), criação de contas e permissão de grupo, criação de domínios conforme regra a ser definida pela instituição.
Automatizar AD DS administrativo.
Servidor de arquivos, configuração e permissão de usuário, organização de pastas por usuários de rede.
Configuração terminal Service (TS) criar usuário, cofigurar permissões, criar grupo de usuário por departamento. politicas de Grupo para compartilhamento de Pastas.
Servidor web (ISS), instalação e configuração, configuração dos diretórios de arquivos do portal.
Servidor DNS, configuração e instalação dos serviços de DNS. configurar encaminhadores e compartilhamento de Internet.
Configurar infraestrutura usando Group Policy Objects, App Locker, e firewall do Windows.
Gerenciar atualização do Windows.
VMWARE, instalação e configuração, fazer virtualização de computadores.
Converter e migrar as máquinas virtuais.
Clonar máquinas virtuais.
Configurar o licenciamento Área de trabalho remota. configurar o acesso Remoto para qualquer lugar (Área de trabalho remota).
Configuração dos serviços DHCP.
Script para instalação programas padrão, de impressoras e mapeamento de redes nos equipamentos no 1º Logon.
Instalação e configuração Hyper-V:
Gerenciar configurações do Hyper-V e redes virtuais.
Criar e configurar as máquinas virtuais.
Gerenciar snapshots de máquinas virtuais.
Gerenciamento e manutenção da Ferramenta Virtual Machine Connection.
Criar e configurar as máquinas virtuais.
Configuração de HDS:
Configuração de HDs em RAID 0,1.
Gerenciamento de logs.
Gerenciamento dos espaços e compartilhamentos.

TOTAL DO LOTE 2 - xxxxx (xxxxxxx)
 
Prazo de Garantia: 90 (noventa) dias

Prazo de Entrega: início dos serviços em 10 (dez) dias após a contratação. Finalização dos serviços em 45 (quarenta e cinco) dias.

Local de Entrega: CREF2/RS: Rua Coronel Genuíno 421 conjunto 401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350, em dia e horário conforme estipulado na ODS.

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.



Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar de declarar fatos supervenientes. 


Local e data.


Assinatura e carimbo
(representante legal)
ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE MENOR

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019


................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

Local e data.


Assinatura e carimbo
(representante legal)



(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 


ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO


Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019


Declaramos, sob as penas da lei e para fins de contratação com o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019, que nos quadros da empresa _______________________________________, CNPJ n.º _________________, inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou funcionário em exercício no Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região e Conselho Federal de Educação Física, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, dos respectivos membros e funcionário em exercício no Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região e Conselho Federal de Educação Física, bem como empregados a serem utilizados na prestação dos serviços que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou funcionário em exercício no Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região e Conselho Federal de Educação Física.


Assinatura do Proprietário, Dirigentes ou Sócios, conforme o caso.

Carteira de Identidade


ATENÇÃO: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER FIRMADA PELO PROPRIETÁRIO, DIRIGENTES DA EMPRESA, CONFORME O CASO. 


