DATA: 02/05/2017
Ao Ministério Público do Estado do Acre
Pregão Presenciai SRP n" 010/2017
Proposta que faz a empresa Rabel Viagens e Turismo Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o n"
16.798.335/0001-37 e Inscrição Estadual n' 01,035.005/001-27, com sede na Rua Pernambuco, n"
793 - Bosque, telefones (68)32241875/3222 Ê919, e-mait Nelvo.rabel^hotmaH.cofn. para
fornecimento dos itens abaixo relacionado, conforme estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL PARA
REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2017.

item
01

03

Discriminação
Serviço de agenciamento de viagens em níveis
regional e nacional em voos regulares.
Serviço de agenciamento de Fretamento Aéreo
fntermunicipal.

Valor estimado do
Contrato (R$)

Valor do serviço de
Agenciamento de
Viagens (R$)

R$ 500,000,00

RS 0,01

R$ 50.000,00

R$ 95,00

Declaro ainda que caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
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
indíretos, tributos incidentes, taxa de administração, matérias, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integrai do objeto do
Edital e seus anexos.
b) Declaro que todos os descontos promocionaís oferecidos pelas Companhias Aéreas serio
integralmente repassados para a contratante, e de que a emissão das passagens será sempre
efettvada por meio da Companhia Aérea que apresentar o menor valor.
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, até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá em um
compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital,
Rio Branco - AC, 02 de maio <le 2017.
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