AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
Procuradoria-Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 028/2017
Rio Branco, 09 de Junho de 2017, às 09:00 horas

:<í
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO - Registro de preço para futura contratação de empresa especializada em
produção e reprodução de livros a serem utilizados em atividades educativas e de
divulgação do Ministério Público do Estado do Acre.
2. FUNDAMENTO LEGAL - Na Lei 10.520/02 e Decretos Estaduais 5.965/10, 5.967/10,
5.972/10 e 7.477/14 aplicando-se subsidiariamente na Lei n°. 8.666/93 e suas
alterações.
3. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO - Pregão Presencial por Sistema de Registro
de Preços do tipo menor preço por item.
4. LOCALIDADE ONDE SE REALIZARÁ A LICITAÇÃO - Departamento de Licitações
do Ministério Público Estadual Rua Marechal Deodoro, n° 472 - Ipase - Rio branco Acre.
5. DO PAGAMENTO - Conforme especificado no Edital
6. FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS - Conforme especificado no edital.
7. OS MATERIAIS PRODUZIDOS EM IMPRESSORA OFFSET (ITENS 01, 02, 03 E 04),
DEVERÃO SER PRODUZIDOS EM FOTOLITO OU, PREFERENCIALMENTE, PELO
PROCESSO DO CTP (COMPUTER TO PLATE).
8. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS PLANILHA A SEGUIR:
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PROPOSTA DE PREÇO
Razão Social/Nome: CIPRIANI & CIPRIANI LTDA.- ME/ NOSSA GRÁFICA
CNPJ: 01.805.545/0001-38
Endereço: Av. António da Rocha Viana, n° 2020, Jardim Manoel Julião
Telefone: (68) 3224-5082
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LIVRO 2a - Formato: A4 -21 x 48,80
244.000,00
(duzentos e
29,7 cm, Impressão offset. (quarenta
Capa dura com lombada e e oito reais quarenta e
e oitenta
quatro mil reais)
revestimento
em
papel centavos)
Couché 230g/m2 - 4/4 - com
laminação brilho. Miolo de até
370 páginas, Cores: 1x1,
papel
Sulfite
75g/m2.
Acabamento:
encadernado
(colado e grampeado).
LIVRO - Capa dura com 380,00
38.000,00
(trinta e oito mil
lombada e revestimento em (trezentos
e
oitenta
reais)
papel couchê 230g/m2 com
reais)
laminação brilho. Miolo até
370 páginas, impressão a
laser colorida, papel Sulfite
75g/m2.
Acabamento:
encadernado
(colado
e
grampeado).
TOTAL R$ 282.000,00
duzentos e
oitenta e dois
mil reais)

Total da proposta R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais)
O prazo de validade da proposta é de 60 dias;
Já incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração,
materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
O prazo de entrega dos serviços deverá seguir as determinações do edital a contar do
recebimento da ordem de entrega;
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AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
Procuradoria-Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 028/2017
Rio Branco, 09 de Junho de 2017, às 09:00 horas

CARTA PROPOSTA
Prezados Senhores,
1. Em resposta ao Pregão em epígrafe, a empresa CIPRIANI & CIPRIANI LTDA-ME
declara, pela presente, ter recebido e, examinado os documentos do Edital. Declara,
ainda, ter integralmente compreendido e aceito as condições estabelecidas no edital.
2. Ao submeter esta Proposta, declara que as únicas pessoas ou organizações
interessadas são as aqui indicadas; que a Proposta não está sendo oferecida em
combinação com qualquer outro Proponente; e que esta Proposta é, sob todos os
aspectos, justa e sem disparidade, fraude ou simulação; totalizando:
R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil reais)
3. Declaramos a obrigatoriedade em realizar a entrega dos bens/serviços licitados a
partir do recebimento da ordem de entrega, expedido e devidamente autorizado pelo
setor de compras e que os mesmos serão entregues conforme o solicitado, com
responsabilidade de substituição.
4. Nesta proposta e nos lances a serem ofertados, na ocasião da seção do Pregão, já
estão inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais e outros custos pertinentes
à execução dos serviços objeto desta licitação.
Caso a nossa proposta sela aceita, comprometemo-nos:
a) O prazo de entrega será de conformidade com o edital, a contar do recebimento da
ordem de entrega.
b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta)
dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.
c) Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta)
dias.
d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de
nossa parte, observada as condições do Edital.
e) Nosso Banco, no qual poderá ser efetuado o pagamento, é o BANCO DO BRASILAgencia 3022-8, conta n°. 52.003-9
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