ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA 
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2017
(preenchida em papel timbrado da proponente)

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:
Objeto
O objeto desta aquisição é a contratação de empresa para fornecimento de solução de comunicação e colaboração em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), para atender as necessidades dos colaboradores do CREF2/RS, pelo período de 12 meses, renovável.
O objeto deve conter no mínimo as seguintes especificações técnicas:
	Quantidade de contas: 54 (cinquenta e quatro), todas com todos os serviços especificados.
A solução deverá prover os serviços de comunicação e colaboração on-line baseada em computação em Nuvem (Cloud Computing), na modalidade de software como serviço (“SaaS – Software as a Service”),  bem como a  infraestrutura de armazenamento, processamento.
	Entende-se como serviços de comunicação e colaboração em nuvem um conjunto de ferramentas que possibilite gerenciamento e provisionamento de comunicações eletrônicas como e-mail, mensagens instantâneas (chat), conferencia na web (chamadas de vídeo e voz), edição e armazenamento de arquivos, sistema de arquivamento, descoberta e auditoria, bem como compartilhar e publicar informações como (agenda/calendário, contatos, tarefas) necessários à implantação e fornecimento de solução de comunicação unificada;
	As funcionalidades da solução deverão ser executadas integralmente a partir de qualquer navegador web atualizado, ou seja, possibilitar o acesso a todos os recursos da solução sem a necessidade de um software cliente instalado nas estações de trabalho.
As interfaces e telas dos produtos oferecidos devem estar disponíveis no idioma Português do Brasil.
A solução deverá suportar no mínimo os seguintes perfis:
	Cliente – usuário comum.
Administrador - permissão para criar, excluir e alterar dados e contas dos Clientes e acessar o portal de operações.
Auditor – usuário com permissões avançadas, tais quais as do administrador, porém sem a possibilidade de criação, alteração ou deleção de quaisquer dados.
	A solução deverá ser acessada via criptografia SSL (Secunre Sockets Layer) de 128 bits.
Possuir arquitetura de rede redundante e ser hospedada em data-centers dispersos geograficamente para lidar com interrupções não programadas de serviços. Os data-centers devem atuar como backups uns dos outros. Se um data-center falhar, os clientes afetados são transferidos para outro com interrupção do serviço limitada;
Deverá possuir suporte técnico básico gratuito, através de formulário da Web, atendimento on-line e contato telefônico, sendo que os dois últimos devem estar disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana para o administrador de serviço, em idioma português.
Deverá possuir site de Administração do serviço para administradores gerenciarem todo o conjunto de serviços disponíveis. Após entrarem no Site de Administração, os administradores podem realizar diversas tarefas comuns, tais como adicionar e excluir usuários, adicionar listas de contatos e de distribuição nos serviços de correio, bem como criar e configurar sites na solução de portal de colaboração.
Possuir filtragem de vírus para proteger contra ameaças on-line. A solução deverá remover vírus e spam em e-mails de entrada e saída automaticamente. Também deverá realizar uma varredura de vírus em e-mails internos da empresa e em todos os documentos localizados em sites do portal de colaboração.
Garantia de disponibilidade do serviço (SLA) de no mínimo 99,9%.
	O tempo de atividade para aferição do acordo de nível de serviço (SLA) deverá ser calculado através da fórmula: (Número total de minutos em um mês X Número total de usuários - Total de minutos de indisponibilidade experimentados por todos os usuários no mês em questão) / (Número total de minutos em um mês X Número total de usuários);
O “Tempo de Inatividade” para aferição do acordo de nível de serviço (SLA) é definido como qualquer período em que os usuários não consigam enviar ou receber e-mails, ou acessar os arquivos hospedados na plataforma, através da interface de webmail por browser. Tempo de inatividade não inclui o tempo em que o serviço não fica disponível como resultado de: Tempo de Inatividade Programado ou manutenção ou atualizações de rede, hardware ou serviços.
	No que se refere ao serviço de e-mail, deverão ser observadas as seguintes exigências:
	Os endereços eletrônicos das contas de e-mail deverão conter apenas os domínios definidos pelos administradores.
A capacidade mínima de armazenamento para cada conta de e-mail deve ser de, no mínimo, 25GB, respeitada a cota total na solução.
Deve permitir o compartilhamento entre grupos de calendários, contatos e tarefas.
Deve permitir o compartilhamento de contatos, agenda, tarefas e calendário no cliente de correio desktop e no webmail via navegador.
Deve possuir ferramenta de busca / filtragem de mensagens.
Dispor de serviços ou utilitários para migração de contas legadas para ambiente da ferramenta
Lista de contatos integrada com funcionalidade de preenchimento automático, sugerindo contatos que contenham os caracteres digitados.
Reconhecer requisições de reuniões, convites e requisições de reserva de recursos.
Possibilitar a criação de calendários compartilhados, permitindo o acesso controlado para edição e visualização por várias pessoas.
Proteção contra códigos maliciosos, spam, phishing e vírus.
Todas as mensagens que são transportadas por meio do serviço de correio na nuvem deverão ser examinadas quanto à presença de vírus e spyware.
Suporte aos protocolos POP, IMAP e MAPI.
Suporte aos softwares clientes de e-mail mais populares, devendo ser compatível com no mínimo Outlook, Windows Live Mail e Thunderbird.
Deverá permitir operação off-line da caixa postal do usuário, para a edição, leitura e comando de envio de mensagens quando não houver conexão ao serviço, sincronizando automaticamente o software cliente quando a conexão for restabelecida.
Acesso a dispositivo móvel por meio de Dispositivos Windows Mobile® 6.0, Dispositivos Windows Mobile® 6.1, dispositivos Android®, Apple iPhone 3.x e superior e Dispositivos BlackBerry (por meio do Black Berry Internet Service).
Suporte a Agendamento de Salas de Conferência automático ou manual (para automatizar o agendamento de salas de conferência e outros recursos compartilhados). A caixa de correio de recurso pode ser configurada para enviar respostas de Reconhecimento, Recusa ou Aceitação aos organizadores de reuniões automaticamente. O administrador de serviço também pode escolher designar usuários para aceitar e recusar as solicitações de reserva de forma manual.
Todos os e-mails transportados dentro do servidor de correio da nuvem deverão ser criptografados por padrão usando as criptografias SSL, RPC (Remote Procedure Call - Chamada de Procedimento Remoto) ou tipo MIME.
Possuir recursos de remetentes bloqueados e confiáveis possibilitando que os administradores de serviço permitam ou bloqueiem e-mails explicitamente de indivíduos ou domínios específicos. Estas configurações serão aplicadas a todas as contas de e-mail do CREF2/RS.
Permitir que os administradores possam adicionar um nome de domínio, endereço IP ou endereço de e-mail a lista de remetentes bloqueados, e o servidor de correio deverá mover todas as mensagens de e-mail de entrada destas fontes para a pasta de Lixo Eletrônico.
Permitir que os usuários também possam liberar ou bloquear e-mails nas suas próprias contas de e-mail usando o filtro de Lixo Eletrônico do cliente de correio no desktop e no webmail via browser.
Permitir a administração centralizada de mensagens classificadas como spam em quarentena, com opções para aceitar ou negar a entregar ao destinatário.
Permitir que os usuários compartilhem contatos e calendários.
Suporte a delegação de permissões e acesso a conta de e-mail a outros usuários, possibilitando a estes, a criação de convites, e respostas de aceite/declínio a convites recebidos.
Permitir que usuários que recebam convites encaminhados (forward invitations) possam adicioná-los em seus calendários.
Permitir que os usuários sejam notificados independentes do cliente de correio (desktop, webmail) quando um convite para reunião apresentar modificação na sala de reunião, recurso compartilhado e local.
Permitir criação, ativação e desativação por intervalo de datas, de regras de e-mail como “Fora do Escritório” ou “Férias”, através da interface de cliente de e-mail no desktop e no webmail através do browser.
Suportar a adição de anexos nos convites, reuniões e outros itens do calendário.
Suporte a criação de grupos e listas de distribuição.
Criação de políticas e permissões baseadas em grupos.
Permitir a criação e edição de contatos através do cliente de email para desktop.
Permitir a criação de assinaturas de email em texto e html.
Permitir o uso de diferentes tipos de marcadores (flags), baseados em data, importância e lembrete para mensagens, contatos e tarefas.
Atualização automática do catálogo de endereços Global (Global Address List) na criação de uma nova conta.
Bloqueio do usuário a criar Alias de e-mail. Apenas Administradores poderão criá-los.
	 Permitir o redirecionamento de e-mail definido pelo próprio usuário para contas internas ou externas.
	 A solução de correio deverá permitir a configuração de resposta automática de ausência.
Suportar a criação de listas de e-mails com definição dos participantes e pessoas autorizadas a enviar mensagens para as listas.
Deve possuir interface web para acesso ao Correio (criar pastas, regras, calendário, compartilhar calendário, tarefas, catálogo global, troca senha, redirecionar mensagens, aviso de ausência).
	No que se refere à funcionalidade de Mensagens Instantâneas deverá atender as seguintes exigências:
	A solução deve prover o serviço de envio de mensagens instantâneas (chat) entre usuários internos e usuários externos autorizados, utilizando o mesmo cliente.
A solução de Mensagens Instantâneas deve ser integrada à ferramenta de e-mail.
A solução deverá possuir lista de contatos integrada, com sinalizador de conexão dos usuários aos serviços.
Deverá permitir o envio de imagens através do comunicador do chat.
Deverá permitir consulta dos históricos de bate-papo, caso habilitado pelo próprio usuário.
Deverá permitir adicionar vários usuários em uma conversação de bate-papo.
Permitir a verificação automática de usuários conectados.
Possibilitar o reconhecimento de presença contínua, permitindo que usuários chequem a disponibilidade de outros usuários na rede.
Permitir que usuários possam se conectar diretamente ao serviço pela internet sem conexões RAS ou VPN.
Suportar mensagens instantâneas por meio da internet ou uma rede corporativa, com texto de mensagens instantâneas criptografados.
Os usuários podem adicionar listas de distribuição para suas listas de contatos e mensagens instantâneas com indivíduos ou a lista inteira.
Suportar a comunicação pessoal (1:1) com áudio e vídeo dentro de um ambiente de rede (entre firewalls).
Permitir acesso remoto ao serviço através da Internet.
Suportar filtros de vírus/spam inteligentes nas trocas de mensagens instantâneas.
	No que tange às Conferências e áudio-chamadas na web exige-se que se atendam os seguintes:
	Prover ferramenta que permita aos usuários conduzir reuniões interativas, eventos, sessões de treinamento ao vivo, através de conferencias na web.
Aplicativos interativos/compartilhamento de área de trabalho e ferramentas de quadro branco de comunicação.
Troca do orador ativo em vídeo e VoIP / áudio com múltiplos usuários.
Permitir apresentações em mídia avançada, vídeo conferência, gravações de alta fidelidade e possibilidade de uso de webcam.
Comutação de vídeo do apresentador ativo, vídeo e áudio de VoIP com vários participantes.
Suportar o gerenciamento dos participantes, permitindo pesquisas, convites, confirmações automáticas via e-mail e atualizações de e-mails. As pesquisas podem ser incorporadas como recursos de slides via web durante as reuniões, ou enviadas como URLs a todos os participantes no término da reunião.
Suportar a utilização de clipes de filmes, animações em flash e arquivos de áudio. Todos os arquivos e os clipes de mídia deverão ser varridos contra o antivírus da solução antes da distribuição aos participantes da reunião.
A solução de videoconferência deverá possuir lista de contatos integrada a solução, com sinalizador de conexão dos usuários ao serviço.
A solução deverá permitir chamadas de voz através da ferramenta.
	Suportar o arquivamento pessoal para os usuários finais.
	O serviço deverá oferecer recursos de arquivamento incorporados, entre eles, um arquivo pessoal que concede aos usuários um local prático para armazenar e-mails antigos.
O arquivamento pessoal deverá ser uma caixa de correio especializada que aparece junto às pastas de caixa de correio principal dos usuários.
Os usuários poderão acessar o arquivo do mesmo modo que acessam a caixa de correio principal.
Os usuários poderão pesquisar tanto o arquivo pessoal quanto a caixa de correio principal.
Permitir que os administradores possam filtrar os relatórios por data e por função e exportar todos os eventos de auditoria para caixas de correio especificadas em formato padrão visando retenção de longo prazo ou relatórios personalizados.
A solução deverá disponibilizar mecanismos de auditoria de uso de correio eletrônico, que permitam, no mínimo:
	Analisar registros de acessos e rastrear mensagens;
Gerar relatórios de auditoria;
Analisar eletronicamente o fluxo e o conteúdo das mensagens das caixas postais dos usuários;
Auditoria das atividades realizadas pela equipe de administração de serviços.
Especificações técnicas para o serviço “Pacote de Automação de Escritório baseado em “nuvem”".
	A solução de armazenamento de arquivos deverá permitir armazenamento de arquivos de todos os tipos, incluindo texto, planilhas, desenhos, apresentações e formulários, permitindo a colaboração em tempo real dos mesmos.
Deverá possibilitar compartilhamento e armazenamento de documentos e controle de permissões de acessos em suas pastas de arquivos.
Incluir, no mínimo, os aplicativos de: edição de textos; planilha eletrônica; criação, edição, e exibição de apresentações gráficas.
Permitir aos usuários editar documentos onde quer que estejam, através de redes locais ou acessos móveis, desde que disponham de conexão à internet e um navegador compatível.
Permitir edição de documentos de forma colaborativa simultaneamente.
	Deverá possuir possibilidade de visualização de histórico de revisões dos documentos, bem como a rápida reversão das mesmas.
	Além de atender aos requisitos mínimos, todas as funcionalidades existentes na plataforma no lançamento do edital e novas funcionalidades e capacidades que venham a ser incorporadas durante a vigência do contrato devem ser disponibilizadas sem custos adicionais.

LOTE 1
Item
Produto
Quantidade
Valor unitário R$
Total de meses
I
Fornecimento de solução de comunicação e colaboração em nuvem, na modalidade Software como Serviço (SaaS), para atender as necessidades dos colaboradores do CREF2/RS
54
R$ xx,xx
12
Total anual: R$ xxxxx,xx (xxxx)

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de execução: 10 (dez) dias, contado da data da assinatura do contrato.
Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2017.
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 013/2017

(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 013/2017


______________________________, 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 013/2017


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 013/2017, que nos quadros da empresa _______________________________________, CNPJ nº _________________, 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 013/2017

Para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 013/2017, a(o) _________________ (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE), CNPJ_________________, sediada em _________________ (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 de dezembro de 2006 e do Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 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 de dezembro de 2006.




Local e data

Nome e identificação do declarante


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

