ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016
(preenchida em papel timbrado da proponente, um para cada lote)
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:
LOTE 1 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Item
Material
Descrição detalhada
Unidade
Quantidade
Marca
 Valor unitário R$ 
 Valor total R$ 
1
Açúcar refinado
Açúcar refinado, sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente contendo 1kg do produto, com prazo de validade não inferior a 6 meses claramente expresso na embalagem do produto.
pacote
25
 xxx 
 xxx 
 xxx 
2
Açúcar refinado sachet
Açúcar em sachê refinado, sacarose de cana de açúcar, embalagem com aproximadamente 05 gramas, caixa com 1.000 unidades, contendo data de fabricação e prazo de validade não inferior a 6 meses claramente expresso na embalagem do produto.
Caixa
10
 xxx 
 xxx 
 xxx 
3
Café em pó
Café em pó extra forte embalado a vácuo, em pacote de 500 g, com grãos de café genuínos, homogêneo, torrados e moídos, com selo de qualidade e pureza da ABIC. Prazo de validade não inferior a 6 meses claramente expresso na embalagem do produto. Marca Mellita ou similar.
Caixa
80
 xxx 
 xxx 
 xxx 
4
Biscoito doce com recheio de chocolate
Biscoito doce com recheio tipo chocolate, recheado, acondicionado em embalagem filme BOPP, com aproximadamente 160 gramas. Prazo de validade não inferior a 6 meses.
Pacote
24
 xxx 
 xxx 
 xxx 
5
Biscoito água e sal
Biscoito com sal de água; embalagem filme BOPP, pesando aproximadamente 400 gramas, com validade mínima na datada entrega de 6 meses
Pacote
8
 xxx 
 xxx 
 xxx 
6
Biscoito amanteigado
Biscoito amanteigado. Ser do tipo amanteigado doce, formato retangular. Embalagem com 300 (trezentos) gramas. Marca Adams ou similar, com validade mínima na datada entrega de 6 meses.
Pacote
20
 xxx 
 xxx 
 xxx 
7
Adoçante líquido
Adoçante dietético líquido, cor transparente, composto de edulcorantes artificiais (sacarina sódica, ciclomato de sódio e acesulfame de potássio), em frascos com 100 ml. Frasco em material plástico transparente e bico dosador. Prazo de validade não inferior a 12 meses claramente expresso na embalagem do produto.
Unidade
10
 xxx 
 xxx 
 xxx 
TOTAL LOTE R$
 
 XXXX 

Prazo de Garantia: 12 meses
Prazo de Entrega: 7 dias úteis
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 04/2016.
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 04/2016

(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 VI – DECLARAÇÃO DE MENOR

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016


................................., 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 DOS SÓCIOS


Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016


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 04/2016, que o(s) integrantes(s) do quadro societário da empresa _______________________________________, CNPJ n.º _________________, não é (são) militar (es) ou servidor (es) público(s), da ativa, ou empregado(s) de empresa pública ou de sociedade de economia mista. 


Local e data.

Assinatura do Proprietário ou Sócio(s), conforme o caso.

Carteira de Identidade


ATENÇÃO: A PRESENTE DECLARAÇÃO DEVE SER FIRMADA PELO PROPRIETÁRIO OU TODOS OS SÓCIOS, CONFORME O CASO. 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO


Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016


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 04/2016, 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. 







ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016

Para fins de participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2016, a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE).............................., CNPJ, sediada (o).......(ENDEREÇO COMPLETO), DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como (Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme o caso), na forma da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e do Decreto nº 6.204, de 05.09.2007, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar.

DECLARA, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006.




Local e data

Nome e identificação do declarante


OBS.: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal da licitante.

