ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2017
(preenchida em papel timbrado da proponente)

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:
Objeto
O objeto desta aquisição é a contratação de serviços de terceirização de impressão e reprografia com disponibilização em regime de comodato de 8 (oito) máquinas copiadoras e impressoras e recarga de tonner para todos os equipamentos, inclusive para uma impressora de propriedade do CREF2/RS (HP 1320tn).
As máquinas cedidas em regime de comodato deverão estar em linha de fabricação, digitais, devidamente instaladas, com fornecimento de todas as peças, partes, componentes corretivos e insumos/materiais (exceto papel e operador), com manutenção preventiva e corretiva e assistência técnica. 
As máquinas cedidas em regime de comodato deverão obedecer integralmente às especificações e quantidades contidas no quadro do item 1.3 do Anexo I – Termo de referência do Edital em epígrafe.
Os equipamentos deverão permitir, via navegador/rede, impressão, configuração e contagem de impressões/cópias.
Para todos os equipamentos deverão ser fornecidos os respectivos drivers para os sistemas operacionais Windows XP, Windows 7 (32 e 64 bits), Windows Server (2003, 2008 e 2012) – 32/64 bits, Windows 8.1 e 10.
Deverão ser fornecidos manuais e ministrados treinamentos quando da entrega dos equipamentos, admitindo-se o cumprimento de tal obrigação por meio de arquivo digital.
Os reparos e manutenções dos equipamentos comodatados e suprimentos fornecidos são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
A título de reserva, deverão ser fornecidos suprimentos (cartuchos carregados com tonner) para os equipamentos em volume suficiente para garantir operação contínua.
Prazos E LOCAL para execução do objeto
O prazo para entrega dos equipamentos após a assinatura do contrato é de 2 (dois) dias corridos.
O prazo para a realização dos reparos necessários é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o comunicado da avaria pelo CONTRATANTE. Findo o prazo sem que o reparo necessário tenha sido efetuado, a CONTRATADA obriga-se e substituir o item avariado por outro equivalente.
O prazo para fornecimento dos suprimentos (cartuchos carregados com tonner) é de no máximo 1 (um) dia útil após o recebimento da comunicação por parte da CONTRATANTE.
Os equipamentos devem ser entregues e instalados na sede da CONTRATANTE na Rua Coronel. Genuíno, 421 conjunto 401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350.
PREÇO
A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ XXXXXXX (XXXXXXX) anuais, correspondentes a 200.000 cópias anuais, de acordo com a discriminação:

LOTE 1 - CÓPIAS
Item
Descrição dos equipamentos
Marca/Modelo
Total de cópias
Valor unitário da cópia*
I
Tipo I - Multifuncional laser monocromática
xxxxxx
200.000
xx,xxxx

Tipo II - Impressora laser monocromática
xxxxxx



Tipo III - Impressora laser monocromática – para CIP
xxxxxxx



Tipo IV – Impressora laser monocromática portátil com wireless - para eventos
xxxxxx



Suprimento de tonner para todos os equipamentos, comodatados e impressora de propriedade do CREF2/RS, modelo HP 1320tn


Valor Total: R$ xxxxxx,xxx  (xxxxxxxxxxxxxxx)
O CREF2/RS não se obriga esgotá-lo, tendo em vista que a execução dos serviços se fará conforme a demanda. 
	O valor unitário poderá ter até 4 casas decimais para constituição do preço*. 
Para o equipamento de propriedade do CONTRATANNTE (HP 1320tn) a responsabilidade restringe-se ao fornecimento de recarga de cartucho de tonner.
O faturamento será mensal baseado no número de impressões, sem fornecimento de papel e sem franquia mínima.

Validade da proposta: 60 dias

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 010/2017.
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 010/2017

(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 010/2017


................................., 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 010/2017


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 010/2017, 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 VI – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 010/2017

Para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 010/2017, 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.


