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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021 - CPL/DPE
PROCESSO Nº 0305�006725�00296/2021-04
VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses
OBJETO: Registro de preço para futura aquisição de material de consumo (hidráulico, elétrico, equipamentos de proteção e segurança, material 
básico de construção, ferramentas, mobiliário e máquinas e utensílios de oficina), sob demanda, para atender às necessidades da Defensoria 
Pública do Estado do Acre nos exercícios de 2021 e 2022, conforme valor estimado e descrições constantes no Termo de Referência – Anexo I do 
Edital – Pregão Eletrônico no 001/2021�
TABELA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Razão Social: AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO – EIRELI
CNPJ:  05�508�816/0001-44
Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, nº 1�240, José Augusto, Rio Branco/AC - CEP: 69�900-785
Representante: Ednildo da Silva Andrade, portador da carteira de identidade nº 256785/SEPC/AC, inscrito no CPF/MF sob o nº 484�484�942-53, 
residente e domiciliado na cidade de Rio Branco –AC�
Telefone: (68) 3227-1358/2102-2825
Celular: (68) 98124-7999
E-mail: ac-distribuidora@hotmail�com

DESCRIÇÃO VALOR 
ESTIMADO

DESCONTO 
(%)

Item I

Material elétrico e eletrônico: Ex.: bocais, fios e cabos, conectores, disjuntores, extensões elétricas, filtros 
de linha, lâmpadas e luminárias, interruptores, pinos elétricos, benjamins, pilhas e baterias, reatores, 
resistências, quadros de comando, reatores, soquetes, tomadas, fusíveis, espelhos para interruptores, 
condutores, componentes de aparelhos eletrônicos, refletores e afins.

R$ 75�000,00 16%

Item II Areia, brita, pó de brita, seixo, tijolos, barro vermelho, piçarra e afins (Material para manutenção de bens 
imóveis)� R$ 10�000,00 7%

Item III

Demais materiais para manutenção de bens imóveis: caixas de descarga, carrapetas, tês, joelhos, curvas, 
niples, reduções e luvas, mangueiras, sifões, registros, torneiras, tubos, válvulas, esquadrias, basculantes, 
fechaduras, amianto, aparelhos sanitários, impermeabilizantes, arames, isolantes acústicos e térmicos, 
janelas, ladrilhos, lavatórios, cerâmicas, portas e portais, pregos, parafusos, tampas para vaso, tanques, 
telhas, Caixas d’água, cordas, fitas crepe, fitas dupla face, lonas, rebites, dobradiças e afins.

R$ 60�000,00 16%

Item IV
Ferramentas: Ex�: alicates, arcos, brocas, caixas de ferramenta, chaves em geral, enxadas, colheres de pedreiro, 
espátulas, ferros de solda, foices, lâminas de serra, limas, marretas, machados, martelos, pás, picaretas, 
ponteiras, serrotes, desempenadeiras, tesouras de podar, trenas, tarrachas, talhadeiras, facão e afins.

R$ 17�500,00 15,5%

Item V
Material de proteção e segurança: Ex�: cadeados, capacetes, cintos de segurança, coletes, dedais, 
guarda-chuvas, capas de chuva, máscaras, óculos, calçados e luvas especiais, cones de sinalização, fitas 
zebradas, protetores auriculares, talabartes e afins.

R$ 10�000,00 15%

Razão Social: JR DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:  33�412�571/0001-92
Endereço: Rua Rodovia Transacreana, nº 738, Boa Vista, Rio Branco/AC - CEP: 69�912-120,
Representante: Ruan Carlos Lima da Silva, portador da carteira de identidade nº 10944672 /SSP/AC e inscrito no CPF/MF sob o nº 012�847�942-61 
residente e domiciliado na cidade de Rio Branco/AC�
Telefone: (68) 99601-9029
E-mail: jrdistribuidoraacre@gmail�com

DESCRIÇÃO VALOR 
ESTIMADO

DESCONTO 
(%)

Item VI
Material de acondicionamento e embalagem: arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão e 
isopor, cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas gomadas, garrafas e potes, linha, papel de 
embrulho, pepelão, sacolas, sacos e afins.

R$ 7�500,00 1,1%

Razão Social: G� R� DA ROSA
CNPJ:  09�179�593/0001-70
Endereço: Rua João Major Salinas, n° 31, José Augusto – Rio Branco/AC 
Representante: Izabel de Souza Rodrigues, portadora da carteira de identidade nº 471053 /SSP/AC e inscrita no CPF/MF sob o nº 864�167�152-87 
residente e domiciliada na cidade de Rio Branco/AC�
Telefone: (68) 9205-8702 
E-mail: izabelparanorte@gmail�com

DESCRIÇÃO VALOR 
ESTIMADO

DESCONTO 
(%)

Item VII Material de manobra e patrulhamento: Ex.: lanternas, cordas, flâmulas e bandeiras de sinalização, botas, 
cadeados e calçados especiais, capacetes, chaves, cintos, coletes, dedais, luvas e afins. R$ 500,00 13,5%

Item VIII Material de sinalização visual: Ex�: Placa de saída de emergência, demarcação de solo, extintores, 
delimitadores de espaço, cones de sinalização, fitas zebradas e afins. R$ 4�000,00 15,5%

Item IX Equipamentos de proteção e segurança: Ex�: Sinalizador para garagem, centrais de alarme, detector 
óptico de fumaça, para-raios, circuito interno de tvs e afins. R$ 3�000,00 12,8%

Item X
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina: Exp.: parafusadeiras elétricas, arrebitadeiras, lixadeiras, 
desempenadeiras, esmerilhadeiras, lavadoras de alta pressão, níveis de aço ou madeira, serras mecânica, 
compressores de ar, mandril e afins.

R$ 7�500,00 13,5%

Item XI Mobiliário em Geral: Ex�: escadas, quadros de chaves, suportes para tvs e vídeos, suportes para bandeiras 
e afins. R$ 1�500,00 5%

LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 29 de setembro de 2021�

ASSINAM: SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO - Defensora Pública Geral� 
Edinildo da Silva Andrade - AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI
Ruan Carlos Lima da Silva- JR DISTRIBUIDORA LTDA
Izabel de Souza Rodrigues- G� R� DA ROSA


