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Pregão Presencial SRP N.» 017/2018 - MPE/AC

19 Soluções do Brasil Ltda, CNPJ n.s 04.361.899/0001-29, Inscrição Estadual n.e
01.011.948/001-50 empresa de direito privado, estabelecida nesta Capital/AC, sito à Av. Ceará, 3059 subsolo - Jardim Nazle, vem
declarar expressamente a esta CPL - Comissão Permanente de Licitação que aceitamos e nos submetemos a todas as condições
estabelecidas neste edital, bem como do compromisso formal de executar o objeto da presente licitação, nas condições de prazo e
forma de pagamento proposto. Que no preço proposto estão inclusos todos os custos inerentes à consecução da venda e entrega
dos respectivos equipamentos. Declaramos ainda que entregaremos os bens ofertados por esta subscritora tecnologicamente
atualizados, no caso de descontinuidade de fabricação dos respectivos bens.
Declaramos ainda, que nos comprometemos a substituir os equipamentos sem ónus para a
Wtidade de licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade, consoante às disposições
editalícias; Conforme Edital Pregão Presencial SRP n^ 017/2018, apresentamos proposta de preços Registro de preços para aquisição
de materiais de informática e de consumo destinados à utilização em diversas áreas do Ministério Público do Estado do Acre.
Declaramos que na proposta estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: transportes, encargos, tributos de qualquer natureza, despesas diretas ou indiretas com a montagem relacionadas com o
fornecimento dos materiais, objeto da presente licitação.
Tendo examinado esta licitação nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para
o fornecimento e entrega dos bens indicados na planilha de preços anexas, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor
total da proposta de RS 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)

Rio Branco Acre, 17 de Maio de 2018.

luções dó^Brasif Ltda.

Lucimar Martins Sampaio
RG: 307950 SSP/AC
CPF: 623.974.002-00
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Ministério Público do Estado do Acre - MPE/AC
Departamento de Licitação
Pregão Presencial SRP N.» 017/2018
Abertura: 17 de Maio de 2018
Às09hOOmin-Acre
Proposta de Preço
Quant.
Unid.
Descrição
Telefone, com fio, cor preta, com 3 níveis de valume da
campainha (alto / médio / baixo) 2 tipos de toque, uso
em mesa ou parede; Função Flash, Redial, Mute, e
Pause;
Garantia Mínima de um ano.
Embalagem Original do fabricante contendo 1 (um) Unid.
100
01
aparelho de telefone com fio completo, manual do
usuário e termo de garantia ambos em português, com
todos os acessório para o seu funcionamento (cabos em
espiral de linha telefónica), Marca: Intelbrás, Modelo:
TC500
Valor Total (Vinte e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)

Valor Unit.

Item

R$

L

55,00

Valor Total

R$

5.500,00

R$

5.500,00

Valor Total da Proposta R$ 5.500,00 (Cinco mil e quinhentos reais)
Declaramos que na proposta estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos com a aquisição,
montagem e instalação dos mobiliários, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do certame.
Validade da Proposta: O prazo de validade da proposta, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.
Entrega: 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da Ordem de Compras;
Pagamento: pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento e atesto da nota fiscal eletrônica/fatura
correspondente aos fornecimentos executados;
Garantia: Conforme edital;
Banco do Brasil
Agencia: 0071-x
fenta: 40.891-3
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome: Lucimar Martins Sampaio
Estado civil: Solteira
Endereço: Estrada Jarbas Passarinho, n" 1091,
Bairro: Parque dos Sabiás
CEP: 69.903-190 Cidade: Rio Branco UF: Acre
CPF/MF: 623.974.002-00 Cargo/Função: Assistente Administrativo
RG n^: 307950 Expedido por: SSP/Acre
Naturalidade: Amazonense; Nacionalidade: Brasileira.
Telefone: 68-99232-6338 / 3224-6011

içóèsdOí Brasil Ltda.
Lucimar Martins Sampaio
RG: 307950 SSP/AC
CPF: 623.974.002-00
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