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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
Procuradoria Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 028/2017
Rio Branco Acre, 06 de Junho de 2017.
CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,
1. Em resposta ao Pregão em epígrafe, a empresa P.L. Martini, aqui representada pela
Sra. RONÁGELA CRISTINA TEIXEIRA MACHADO, portadora da Carteira de
Identidade n.°. 0256698 SSP/AC e CPF no 465.455.492-00, EMPRESÁRIA, CASADA,
residente a Rua Fortaleza n°92 bairro Xavier Maia, nesta cidade, pela presente, declara
ter recebido e, examinado os documentos do Edital e 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 ali 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; que no preço ofertado estão
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.
4. 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.
5. O valor da proposta, de acordo com nossos preços apresentados é o abaixo
indicado, conforme segue 806.500,00 (OITOCENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS
REAIS), ia inclusos nesta proposta e nos lances a serem ofertados, na ocasião da
seção do Pregão, todos os custos, lucros e encargos fiscais e outros custos
pertinentes à execução dos serviços objeto desta licitação.
Caso a nossa proposta seja 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.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa
parte, observada as condições do Edital.
a) Nosso Banco, no qual poderá ser efetuaí
agencia 3022-8, conta n°. 36988-8.
b) Marca dos produtos - P.l
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
Procuradoria Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 028/2017
Rio Branco Acre, 09 de Junho de 2017.

PROPOSTA DE PREÇOS

Quant. Quant. Quant.
t
Kem mínima Máxima Global Unid.

43

44

N
46

Discriminação do Material/Serviço

1.000

Publicação 2a - Formato: 44x21, 5cm (aberto) 22x21/5cm (fechado); Impressão offset, miolo com
até 100 páginas em couche 150g/m2 4x4 cores e
Capa, com lombada quadrada, em couche 250g/m2
5.000 10.000 Unid. 4/4 cores. Acabamento: grampeado e colado.

1.000

Publicação 2b - Formato: 44x21/5cm (aberto) 22x21, 5cm (fechado); Impressão offset, miolo com
até 100 páginas em couche 150g/m2 1x1 cores e
Capa, com lombada quadrada, em couche 250g/m2
5.000 10.000 Unid. 4/4 cores. Acabamento: grampeado e colado.

V.unit.

V.Total R$

/

14,30

143.000,00

,

9,05'

90.500,00

500

Publicação 3a - Formato: 44x21,5cm (aberto) 22x21, 5cm (fechado); Impressão offset, miolo com
até 100 páginas em couche 150g/m2 4x4 cores e
Capa, com lombada quadrada, em couche 250g/m2
5.000 20.000 Unid. 4/4 cores. Acabamento: grampeado e colado.

18,00

360.000,00

500

Publicação 3b - Formato: 44x21,5cm (aberto) 22x21,5011 (fechado); Impressão offset, miolo com
até 100 páginas em couche 150g/m2 1x1 cores e
Capa, com lombada quadrada, em couche 250g/m2
4/4
cores. Acabamento: grampeado e colado.
5.000 20.000 Unid.

10,65

213.000,00
806.500,00

x-~^

TOTAL DA PROPOSTA: 806.500,00 (OITOCENTOS E SEIS MIL^ QUINHENTOS REAIS),
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