ANEXO II – MODELO DE CARTA PROPOSTA 
PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2016
(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
Plataforma para gerenciamento de campanhas de e-mail marketing, com franquia mensal de 150.000 (cento e cinquenta mil) e-mails, de forma não-cumulativa e renovados automaticamente a cada mês, fornecendo infraestrutura computacional e de comunicação com a Internet, com alta disponibilidade, englobando instalações físicas, equipamentos, softwares, solução para contingência e todos os serviços técnicos de administração.
A plataforma deve contemplar os seguintes quesitos:
	Agilidade: deve ter um desempenho ágil e rápido no envio de milhares de e-mails aos destinatários de uma determinada campanha. 
Garantia de entrega dos e-mails válidos e reenvio automático para endereços que apresentarem mensagem de erros temporários, como de caixa postal lotada.
Hospedagem adicional: A empresa deve fornecer recursos para a hospedagem de imagens relacionadas com as campanhas de e-mail marketing em seus servidores sem custo adicional.
Mensurabilidade: deve ser capaz de informar por meio de relatórios detalhados e de estatísticas de envio, o índice de retorno do e-mail marketing, indicando quantas pessoas receberam as mensagens, quantas clicaram em um link, quantas não desejam mais receber a comunicação e solicitam a exclusão da lista, e o índice de erros de envio das mensagens.
Possibilidade de inserção de link no corpo do e-mail, mais anexação de imagens (JPEG, GIF E BITMAP) e outros arquivos de texto (PDF, XLS, DOC, DOCX).
Compatibilidade de Importação/Exportação de contatos para os formatos mais comuns.
Higienização das listas: análise e exclusão automática de e-mail inválido e/ou com problema nas listas, possibilitando economizar com envios a destinatários que não vão receber as mensagens. Remoção automática de duplicidade entre listas distintas, evitando-se que o e-mail cadastrado receba duas vezes a mesma mensagem. Correção automática de endereços por erros de digitação.
Compositor de templates prontos e de temas personalizados: criação, armazenamento e disponibilização de modelos para newsletters, com editor HTML.
Importação de HTML produzido externamente: importação e peças em HTML, sem exigir adaptações para o disparo.
Configuração de diferentes remetentes: possibilidade de utilizar e-mail de retorno diferente do e-mail do remetente, para que os contatos possam trocar informações.
Personalização dos e-mails para pronto reconhecimento do nome de cada contato listado no mailing.
Visualização alternativa: Permitir a inserção automática de um link no topo das mensagens para o caso do destinatário não conseguir visualizar a mensagem nitidamente.
Links e Controle de Opt-out: Inclusão automática de links de opt-out (descadastrar) nas peças, e controle integrado dos usuários que solicitaram descadastramento, com bloqueio para os próximos envios, com monitoramento de motivo e relatório vinculado.
Múltiplas Listas: Possibilidade de criação de campanhas com múltiplas listas de contato.
Listas de contatos com mínimo de 50.000 (cinquenta mil) pessoas.
Possibilidade de envio de mensagens com tamanho mínimo de 100 Kbytes.
Capacidade para disparo de até 100.000 (cem mil) mensagens num prazo máximo de 5 (cinco) horas.
Agendamento de disparo automático de campanha.
Limites de campos para importação: importação de mailing com limite mínimo de 5 (cinco) campos e formatos disponíveis. 
Análise AntiSpam: antes de enviar o e-mail, é possível avaliar o nível de aceitação pelos principais softwares AntiSpam do mercado e saber quais ajustes devem ser feitos.
Lista de erros do disparo: relação dos endereços que não receberam a mensagem e especificar o erro.
Disponibilidade (SLA 99%), monitoramento e suporte 7x24.
Relatório consolidado de campanhas: Relatório de campanhas agrupadas, sendo possível ver estatísticas gerais do disparo ou de várias campanhas ao mesmo tempo. 
Exportação de Relatórios: Exportação dos relatórios de envio das campanhas em formato PDF personalizado.
Histórico do Contato: Emissão de relatório da participação em campanhas por contato, mostrando por quais ações ele foi impactado, que peças ele abriu, em que peças clicou, etc.
Configuração: A CONTRATADA deverá realizar a configuração de IP para garantir o recebimento dos e-mails enviados, e em caso de problemas deverá entrar em contato para a resolução das falhas.
Suporte técnico: fornecer atendimento de segunda a sexta por telefone e e-mail.
Sigilo: garantia de sigilo e confidencialidade das informações de conteúdo e contatos processadas.
Lista de teste de disparo: lista de teste de disparo com no mínimo 5 (cinco) endereços.
Acesso por meio de senha pessoal para no mínimo 5 (cinco) usuários distintos.
VALOR MENSAL
R$ xxxxxxx (xxxxxxxx)
A franquia mensal correspondente ao envio o número máximo determinado de 150.000 (cento e cinquenta mil) e-mails. A quantidade de e-mails eventualmente não utilizada em um mês não poderá ser somada à quantidade disponibilizada no próximo, não sendo possível acumular as quantidades disponibilizadas e não utilizadas. 
O consumo será contabilizado sempre entre os dias 1° e o último dia do mês corrente.
TOTAL ANUAL
R$ xxxxxxx (xxxxxxxx)

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias
Prazo de execução: até 10 (dez) dias corridos, contado da data da assinatura do contrato.
Local de entrega: CREF2/RS: Rua Coronel Genuíno, 421 conjunto 401 – Porto Alegre/RS – CEP 90010-350.
Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2016.
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 017/2016

(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 017/2016


______________________________, 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 DE PARENTESCO


Ref.: Pregão Eletrônico nº 017/2016


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 017/2016, 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 017/2016

Para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 017/2016, 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.


