ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA
Papel Timbrado da empresa (modelo)

PROPOSTA – PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2019

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
Email:
Conta corrente:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:


Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Contábil e em Departamento Pessoal.

ITEM
DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE
Valor Mensal
Valor Anual

1
Consultoria e Assessoria Contábil e em Departamento Pessoal 

12 Meses

R$

R$

Quantitativo e qualificação do pessoal utilizado na execução do objeto
Quantitativo
Qualificação
Número de registro profissional, quando houver






Sistema(s) de gestão de pessoal a ser utilizado




Declaramos ainda que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte/frete e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

Assinatura do representante da empresa 
Nome do Responsável Legal:
Cargo:


ANEXO III – DECLARAÇÃO



Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/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 que:
1. 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, 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. 
2. Nos quadros da empresa inexistem sócios, gerentes ou diretores que sejam membro ou funcionário em exercício no CREF2/RS, 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, 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 CREF2/RS.



Local e data.


Assinatura e carimbo
(representante legal)



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


