
OBJETO

Item DESCRIMINAÇÃO MARCA Unid.
Quant Pra 

adesão
Valor Unit. Valor Total

5
AVENTAL descartável manga longa TNT para procedimentos médicos,

ambulatoriais ou cirúrgicos. Fabricado em tecido não tecido (TNT);

Gramatura 60g;  Modelo manga longa; Cor: branco. Pacote com 10 unidades

PROTECTION 

FACE SHIELD
UND 4.000  R$         9,40                37.600,00 

            37.600,00 

Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para A Entidade de , caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de 

qualidade exigidos;   Garantia:Conforme o edital Prazo de entrega:Conforme Edital Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a 

presente proposta para a execução dos serviços indicados na Planilha de Custos e Formação de Preços anexas, de conformidade com o Edital 

mencionado, pelo valor apresentado na Planilha Declaro que presto garantia dos serviços pelo prazo indicado em cada item desta proposta, conforme 

solicitado no termo de referência  nclusos nesta proposta e nos lances verbais que por ventura venham a ser ofertados, na ocasião da seção do Pregão, 

todos os custos,  cros e encargos fiscais e outros custos pertinentes a execução dos                                        

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:a)    Ao efetuar a completa execução dos serviços, contado a partir da data da assinatura do 

termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;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.Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de 

nossa parte, observada as condições do Edital  Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para A Entidade de Licitação, caso não 

estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos;   Garantia: de  Prazo de entrega e local  Conforme Edital Declaramos 

que 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 indiretos, tributos incidentes, taxas deadministração, produtos/materiais, 

embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outrasdespesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação    

(Pregão nº 034/2020) Declaramos a obrigatoriedade em realizar a entrega dos bens/serviços licitados a partir dorecebimento do pedido expedido e 

devidamente autorizado pelo setor de compras do e que osmesmos serão entregues conforme o solicitado, com responsabilidade de substituição.Prazo 

de entrega: conforme o edital

                                                                           

------------------------------------------------------------------

(Assinatura do responsável)

Nome:THIAGO CAVALCANTE BUSTAMANTE 

RG: 418815 SSP/AC          

                                                                    

   

                                                                                                                                                                   Rio Branco - AC, 02 DE JULHO de 2020

Valor Total R$

 Aquisição de materiais diversos para atender demanda excepcional no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado do Acre         

PREGÃO ELETRONICO 034/2020

Nome completo do licitante: T C BUSTAMANTE-EIRELI

RUA: MARGARIDA N° 515 SALA 02

FONE:68 9975 2824

EMAIL:TCOLIVEIRA318@GMAIL.COM 

Representante: THIAGO CAVALCANTE BUSTAMANTE 

Conta Bancaria: Agencia 8125-6 Conta: 19.736-X   Banco do Brasil 
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