AGUA MINERAL NATURALFLUORETADA HIPOTÊRMAL NA FONTE
Rodovia AC-40 Km. 22, Zona Rural, Senador Guiomard - Acre CMPJ: 04522609/0001-81-INDÚSTRIA BRASILEIRA
Dilson Alves Ribeiro - ME- RIBBRÁGUA

Governo do Estado do Acre
Ministério Público do Estado do Acre - MPE/AC
Departamento de Licitação - CPL
Pregão Presencial SRP 024/2017
Abertura: 17 de Maio de 2017 ás 09:00hs
Proposta que faz a empresa DILSON A. RIBEIRO - ME, CNPJ: 04.522.609/0001-81 - Inscrição Estadual:
.012.407/001-68, Sediada Rodovia AC-40 - KM 22 - Telefone - 3232-2250 - SENADOR GUIOMARD - ACRE, para o
imecimento dos itens abaixo relacionados, conforme estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N°
024/2017. Representante IRANI BORGES DOS SANTOS, portadora do CPF. 800.464.522-49, RG. 444.640- SSP/AC
PROPOSTA DE PREÇO
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Descrição
Água mineral acondicionada em garrafão de
polipropileno, com tampa e lacre, contendo 20 litros,
sem vasilhame.
Recarga de 20 litros de água mineral natural, sem gás,
envasada em vasilhame plástico higienizado e
retornável, com protetor na parte superior e tampa de
segurança, com validade mínima de 03 (três) meses
após envasado.
Informações adicionais: Água sem gás, potável e de
primeira qualidade, acondicionada em embalagem
retornável, em plástico higienizado, com protetor na
parte superior (tampa) e lacre de segurança
personalizado pelo fabricante, fornecido mediante troca
de vasilhame (reposição) - galão de 20 litros, sem
vasilhame.
Atenção: Os frascos entregues pela parte a ser
contratada, deverão no ato da troca para fins de entrega
da água mineral a ser fornecida, acompanhar a validade
disponível para reutilização igual ou superior as dos
frascos entregues pela parte Contratante, a fim de
evitarmos possíveis prejuízos.
A validade mínima para o consumo da água a ser
fornecida, deve ser de no mínimo de 90 (noventa) dias a
contar da data da entrega, conforme requisição de
entrega fornecida pela parte Contratada, em duas, vias,
quando se tratar de execução do ato contratual a ser
firmado. Marca: Ribeiragua
Garrafão vazio de polipropileno com capacidade de 20
litros, sem tampa de pressão, novo, no formato redondo,
para água e suas condições deverão está de acordo com
a Portaria n° 387 DNPM de 19.08.2008 (DO
23.09.2008).
Informações adicionais: No ato da entrega, o Garrafão
vazio, deverá estar limpo e sem avarias.
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A validade mínima do vasilhame vazio a ser fornecido,
deve ser no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para
fins de reutilização a contar da data do Atesto contido
no Documento Fiscal, emitido pela parte Contratada em
referência ao ato contratual a ser firmado. Marca:
Ribeiragua
Agua Mineral, embalada garrafa com 500 ml, entregue
em pacote com 12 (doze) unidades.
Informações adicionais: Água sem gás, potável e de
primeira qualidade, acondicionada em embalagem não
retornável, com protetor na parte superior (tampa) e
lacre de segurança.
A validade mínima para o consumo da água a ser
fornecida, deve ser de no mínimo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data da entrega, conforme requisição de
entrega fornecida pela parte Contratada, em duas, vias,
quando se tratar de execução do ato contratual a ser
firmado. Marca: Ribeiragua
Valor Total

Pacote

250

R$

8,00

R$

2.000,00

RS

86.250,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 86.250,00 (Oitenta e seis mil, duzentos cinquenta reais)
Declaramos que na proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de
administração, seguro, licenciamento, serviços, encargos sociais, trabalhistas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto do certame;
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas no
termo de referência e seus Anexos;
: em até 04 (quatro) horas, contadas do recebimento da Ordem de Compra/Requisição, emitidas via sistema e-mpac, ressalvadas
as hipóteses devidamente justificadas.
Formas de pagamento: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento e atesto da nota fiscal
eletrônica/fàtura correspondente.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias;
Garantia: Conforme Edital

Atenciosamente,

IRANI BORGfíS DOS SANTOS.
RG. 444.640- SSP/AC
CPF. 800.464.522-49

