



ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2016

Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
Nome do Representante Legal:
Identidade do Representante Legal:
CPF do Representante Legal:
Endereço eletrônico:
OBJETO
1.1	O objeto desta aquisição é contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coquetel para 150 (cento e cinquenta) pessoas, a ser oferecido no dia 1º de setembro de 2016, no salão Praça dos Fundadores, no Grêmio Náutico União, sede Alto Petrópolis, Porto Alegre, incluindo:
1.1.1	Bebidas não alcoólicas:
a)	Água mineral com e sem gás.
b)	4 (quatro) variedades de refrigerantes, sendo 2 (duas) tradicionais e 2 (duas) em versão zero.
c)	2 (duas) variedades de suco de frutas.
1.1.2	Alimentação:
a)	5 (cinco) variedades de canapé salgado frio.
b)	5 (cinco)  variedades de canapé salgado quente.
c)	1 (um) mini-porção de risoto de arroz arbóreo vegetariano.
d)	1 (um)  mini-porção de risoto de arroz arbóreo com carne.
e)	3 (três) variedades de doce.
1.1.2.1	A mini-porção deve ter o volume equivalente a 200ml.
1.1.3	Todos os itens de louça e talheres em vidro/cerâmica e metal, gelo e demais utensílios necessários para a execução serviço, bem como transporte dos mesmos.
1.1.4	Todos os equipamentos necessários para o preparo do serviço no local indicado.
1.1.5	Mínimo de 8 (oito) garçons uniformizados para atendimento.
1.1.6	19 (dezenove) toalhas redondas brancas ou outra cor, a critério do CREF2/RS, para mesas de 1,60m.
1.1.7	2 (duas) toalhas retangulares brancas para mesas de 1,70m x 0,80m. 
1.2	O serviço de bebidas deverá ter início a partir das 19h30min.
1.3	O serviço de alimentação deverá ser servido entre às 20h e 22h.
1.4	Todos os alimentos deverão ser preparados com produtos de primeira qualidade, embalados e acondicionados para o transporte, observados os procedimentos de higiene. 
1.5	A empresa contratada deverá atender às exigências da Vigilância Sanitária para esse ramo de atividade.
LOCAL DO SERVIÇO
Dia: 1º de setembro de 2016.
Local: Grêmio Náutico União - Salão Praça dos Fundadores: Avenida João Obino 300 – Porto Alegre/RS.
Horário: das 19h30min às 22h.
VALOR TOTAL DO SERVIÇO
R$ XXXX,XX ( XXXXXXXXXXX)

Validade da Proposta: 60 dias
Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Presencial 013/2016.
Declaro que no preço proposto encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete, eventual custo quanto ao material disponibilizado 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 do Edital e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO
(Em papel timbrado e apresentado separadamente, fora dos envelopes de habilitação e da proposta)

Ref.: Pregão Presencial nº 013/2016


Pelo presente instrumento, a empresa ............... (razão social), inscrita no CNPJ nº ..............., com sede na ............... (endereço completo), por seu representante legal abaixo assinado, nomeia e constitui como procurador o Sr. (a) ...............  (nome completo e qualificação), inscrito no CPF nº ..............., portador do RG nº ..............., residente em ............... (endereço completo), ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes ao Pregão Presencial nº 013/2016 do CREF2/RS, podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, negociar preço, interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e receber avisos e intimações, assinar declarações e contratos oriundos desta Licitação, enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.

Local e data


..........................................................................._
Representante legal da empresa (assinatura e carimbo)
(Reconhecer Firma)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


Ref.: Pregão Presencial nº 013/2016

Pelo presente instrumento, a empresa ............... (razão social), inscrita no CNPJ nº ..............., com sede na ............... (endereço completo), por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 10.520/2002, que cumpre todos os requisitos de habilitação estabelecidos para o certame licitatório do CREF2/RS, Pregão Presencial nº 013/2016.

Local e data


..........................................................................._
Representante legal da empresa (assinatura e carimbo)
(Reconhecer Firma)


ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 


Ref.: Pregão Presencial nº 013/2016

Pelo presente instrumento, a empresa ............... (razão social), inscrita no CNPJ nº ..............., com sede na ............... (endereço completo), por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação no processo licitatório Pregão Presencial nº 013/2016 que:
1) Os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações.
2) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
3) Inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data


...........................................................................
Representante legal da empresa (assinatura e carimbo)
(Reconhecer Firma)


ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 


Ref.: Pregão Presencial nº 013/2016

Pelo presente instrumento, a empresa ............... (razão social), inscrita no CNPJ nº ..............., com sede na ............... (endereço completo), por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, 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


...........................................................................
Representante legal da empresa (assinatura e carimbo)
(Reconhecer Firma)


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


ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PARENTESCO


Ref.: Pregão Presencial nº 013/2016

Pelo presente instrumento, a empresa ............... (razão social), inscrita no CNPJ nº ..............., com sede na ............... (endereço completo), DECLARA, sob as penas da lei e para fins de contratação com o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, pelo Pregão Presencial nº 013/2016, que nos seu quadro profissional 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.


Local e data


...........................................................................
Representante legal da empresa (assinatura e carimbo)
(Reconhecer Firma)




