* 3 MAR 2018
DISTRIBUIDORA

Uma boo estrutura começo aqui! \o PÚBLICO
PROPOSTA DE PREÇO

Pregão Presencial n°06/2018- CPL
Razão Social: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. EIRELI - ME
CNPJ: 05.508.816/0001-44
Endereço: RUA QUINTINO BOCAIVA, 1.240 - JOSÉ AUGUSTO - RIO BRANCO/AC
Telefone: (68) 3227-1358/2102-2825
Celular: (68) 98124-7999
E-mail: ac-distribuidora@hotmail.com
Dados bancários: (banco/agência/conta corrente) Banco: 097 Ag. 011 C/C. 23380-3 cooperativa
de credito.

Conforme Edital Pregão presencial n°06/2018, apresentamos proposta para registro
de preço para futura aquisição de material de consumo (ferramentas, material para
manutenção de bens imóveis e móveis, material elétrico e eletrônico, material de
proteção e segurança, material de limpeza e higienização e material de
acondicionamento e embalagem), sob demanda, para atender às necessidades do
Ministério Público do Estado do Acre,

ITEM

01

04

06

VALOR PARA
REGISTRO DE
PREÇO

PERCENTUAL

DESCRIÇÃO
Material elétrico e eletrônico: Exp.: bocais, fios
e cabos, conectores, disjuntores, extensões
elétrica, filtros de linha, lâmpadas e luminárias,
interruptores, pinos elétricos, benjamins, pilhas e
baterias, reatores, resistências, quadros de
comando, reatores, soquetes, tomadas, fusíveis,
espelhos para interruptores, condutores,
componentes de aparelhos eletrônicos, refletores
e afins.

150.000,00

14%

80.000,00

8%

Demais materiais para manutenção de bens
imóveis: caixas de descarga, carrapetas, tês,
joelhos, curvas, niples, reduções e luvas,
mangueiras, sifões, registros, torneiras, tubos,
válvulas, esquadrias, basculantes, fechaduras,
amianto, aparelhos sanitários,
impermeabilizantes, arames, isolantes acústicos
e térmicos, janelas, ladrilhos, lavatórios,
cerâmicas, portas e portais, pregos, parafusos,
tampas para vaso, tanques, telhas, Caixas
d'água, cordas, fitas crepe, fitas dupla face, lonas,
rebites, dobradiças e afins.
Ferramentas: Exp.: alicates, arcos, brocas,
caixas de ferramenta, chaves em geral, enxadas,
colheres de pedreiro, espátulas, ferros de solda,

35.000,00

11%

07

Material de proteção e segurança: Exp.:
cadeados, capacetes, cintos de segurança,
coletes, dedais, guarda-chuvas, capas de chuva,
máscaras, óculos, calçados e luvas especiais,
cones de sinalização, fitas zebradas, protetores
auriculares, talabartes e afins.

20.000,00

10%

11

Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina:
Exp.: parafusadeiras elétricas, arrebitadeiras,
lixadeiras, desempenadeiras, esmerilhadeiras,
lavadoras de alta pressão, níveis de aço ou
madeira, serras mecânica, compressores de ar,
mandril e afins

15.000,00

8%

13

Máquinas, utensílios e equipamentos
diversos: Ex.: furadeiras, ventiladores e afins.

2.000,00

8%

14

Mobiliário em Geral: Ex.: escadas, quadros de
chaves, suportes para tvs e vídeos, suportes para
bandeiras e afins

3.000,00

9%

foices, lâminas de serra, limas, marretas,
machados, martelos, pás, picaretas, ponteiras,
serrotes, desempenadeiras, tesouras de podar,
trenas, tarrachas, talhadeiras, facão e afins.

Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas como
montagem relacionada com o fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação.
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação.
Rio Branco, 23 DE MARÇODE 2018.
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