CNPJ: 10.176.343/0001-65
INSC. EST: 01.021.130/001
INSC. MUN: 129.288-9
SUFRAMA: 101776209
Fone: (68) 3228-2212
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MultGraf
G r á f i c a

E d i t o r a

Data: 12/05/2017
Pregão SRP n°. 20/2017 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
A empresa Mult Graf Indústria Gráfica, Editora e Comércio Eireli-ME., inscrita
no CNPJ (MF) n° 10.176.343/0001-65, e Inscrição Estadual n° 01.021.130/001-06, estabelecida
à Rua Jambo, 121 - Conj. Xavier Maia - Rio Branco - Acre Telefone: (68) 3228-2212, e-mail
mult.graf@hotmail.com. neste ato representada por seu Procurador Senhor(a) Paula de
Oliveira Lima, brasileira, solteira, portador do RG 1004563-5-SSP/AC e do CPF 003.132.68207, residente à Rua Jambo, n° 111 - Bairro Xavier Maia - Rio Branco - Acre, telefone (68)
99931-6833, apresenta proposta para o fornecimento dos itens abaixo relacionados, conforme
estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL TIPO MENOR PREÇO POR ITEM N°. 20/2017
Impressão Digital
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300

5.000

Valor Valor Total
Total

Gráfica Rápida
56

Impressos A4 - Impressão a laser em papel

couchê brilho 250g/m2.

Unid.

1,50

7.500,00

Valor Total R$ (Sete Mil e Quinhentos Reais)

7.500,00
a) Declaro ainda que caso os preços contidos na proposta escrita e naqueles
que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos
todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais,
serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto do Edital e seus Anexos.
b) Declaro efetuar a completa execução dos serviços no prazo exigido pelo
edital;
c) Declaro que concordamos em manter a validade desta proposta por um
período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.
d) Declaro que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um
compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.
e) Todos os materiais produzidos em impressoras offset ou a laser de acordo
com o estabelecido no Termo de Referência e aqueles produzidos em offset serão produzidos
em Fotolíto ou, preferencialmente, pelo processo do CTP (computar to plate).

Rio Branco - Acre, em 12 de maio de 2017.

Paula de Oliveira Lima
RG. 1004563-5-SSP/AC
CPF 003.132.682-07

Rua Jambo, n° 121 - Bairro Coni. Xavier Maia - Cep: 69.903-024 - Rio Branco -Acre

