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AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
Procuradoria-Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 09/2017
Rio Branco, 16 de Março de 2017, ás 09:

Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Decreto Municipal
n° 1.828 de 20 de Outubro de 2010, publicado no DOE n° 10.405 de 22 710/2010.
Sr°. DIRCEU CIPRIANI, portador da Carteira de Identidade n.° 3.154.466 SSP/PR e do CPF no
452.940.209/63 , como representante devidamente constituído da empresa CIPRIANI &CIPRIANI
LTDA ME - NOSSA GRÁFICA, CNPJ/MF n°. 01.805.545/0001-38 ; sediada á Av. António da
Rocha Viana n°. 2020, Jardim Manoel Julião,(doravante denominado Licitante), para fins do disposto
no Decreto Municipal n° 1.828 de 20 de Outubro de 2010, publicado no DOE n° 10.405 de 22 de
outubro de 2010. Do Edital PREGÃO PRESENCIAL SRP 09/2017

II. A proposta apresentada para participar do Pregão n° 09/2017 foi elaborada de maneira
independente pela nossa empresa» conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão n° 09/2017 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
III. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão n° 09/2017 não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão n°
09/2017 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
IV. Que não tentous por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão n° 09/2017 quanto a participar ou não da referida
licitação;
V. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão n° 09/2017 não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão n°09/2017 _antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
VI. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão n° 09/2017 não foi, no todo
\ sob ou
as penas
da lei,
em ou
especial
o art. 299informado,
do Código Penal
Brasileiro,
que: de qualquer integrante de do
em parte,
direta
indiretamente,
discutido
ou recebido
\o licitante antes da abertura oficial das propostas; e
\L Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
MinformaçÕes para firmá-la.
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AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
Procuradoria-Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 09/2017
Rio Branco, 16 de Março de 2017, ás 09:00 horas

CARTA PROPOSTA
Prezados Senhores,
1. Em resposta ao Pregão em epígrafe, a empresa CIPRIAJVI & 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
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; totalizando:RS 179.068,00 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL E SESSENTA E OITO
REAIS). 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.
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. 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 seja aceita, comprometemo-nos:
a) O prazo de entrega será de conformidade com o edital, a contar do recebimento da
de entrega.

ordem

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a
partir da data final prevista para sua entrega.
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.

^
.
ú) Nosso Banco, no qual poderá ser efetuado o pagamento, é o BANCO DO BRASIL- Agencia
K 3022-8, conta n°. 52.003-9
^

\^

e> Marca dos produtos - CIPRIANI &CIPRIANI LTDA-ME
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AO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE

Procuradoria-Geral de Justiça - Departamento de Licitações
Pregão Presencial n° 09/2017
Rio Branco, 16 de Março de 2017, ás 09:00 horas

TERMO DE REFERENCIA

L OBJETO - Registro de preço para futura contratação de empresa especializada em
produção de material gráfico (Revistas) a ser utilizada 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 Benjamin Constant, n° 939 - Centro
Rio branco - Acre
5. DO PAGAMENTO - Conforme especificado no Edital
6. FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS - Conforme especificado no edital.
7. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS PRODUTOS PLANILHA A
SEGUIR:
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Especificação

Revistas
No formato 21x28 cm (fechado) - Com até 60
páginas de miolo no papel couchê brilho/fosco
90g 4x4 cores e capa no papel couchê brilho
270g - 4x4 cores
Revistas
No formato 21x28 cm (fechado) - Com até 60
páginas de miolo no papel no papel couchê
brilho/fosco 90g - 4x4 cores e capa no papel
couchê brilho 270g - 4x4 cores.
Revistas
No formato 21x28 cm (fechado) - com até 60
páginas de miolo no papel couchê brilho/fosco
90g - 4x4 cores e capa no papel couchê brilho
270g - 4x4 cores.
Revistas
No formato 21x28 cm (fechado)- com até 60
páginas de miolo no papel couchê/fosco 90g 4x4 cores e capa no papel couchê brilho 270g 4x4 cores
VALOR TOTAL RS 179.068,00
(Cento e setenta e nove mil e sessenta e oito
reais )
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tidade Estimada . , - ' « » - Unitário
por pedido Registrar

Unid

1.000

Unid

800

11.200

900

? SOO

1

500

Unid

Unid

12.000
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O PRAZO DA PROPOSTA É DE 60 DIAS.

(Dirceu Civnani
•m. 01 .M5.54WWQ1-»

Preço Total

4,99

59.880,00

4,99

55.888,00

11,00

30.800,00

65,00

32.500,00

