
ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO COR UNID QUANT MARCA VR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

1,31R$                         7.860,00R$                           

 um real e trinta e um 
centavos 

 sete mil, oitocentos e 
sessenta reais 

7.860,00R$              

e) Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias a contar da data de sua entrega.

i) finalizando, declaramos que estamos de Pleno acordo com todas as condiçoes estabelecidas no Edital e seus anexos.

RG: 001.085.628 SSP/RN

CPF: 652.681.724-68

h) Dados Bancarios: Banco do Brasil Agencia:2623-9 Conta Corrente: 37.430-X Maria de Fatima Araujo Silva Me

                                                                                   São Gonçalo do Amarante/RN, 20 de outubro de 2020

MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA

g) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a receber a ordem de compra no prazo determinado no 

Edital, indicando para esse fim o Sr.(a) Maria de Fatima Araujo Silva , Carteira de Identidade nº 001.085.628 , Cpf: 652.681.724-68, 

administradora, como responsável legal desta empresa.

d) Declaramos também, que no preço ofertado já estão inclusos todas as despesas relativas ao objeto contratual, bem como os respectivos 

custos diretos e indiretos, tributos, remuneração, cumprimento do objeto desta licitação.

f) Prazo de entrega: Conforme Edital.

UND MF6000

VALOR TOTAL 

MÁSCARA EM TECIDO DE ALGODÃO COM
LOGOMARCA COLORIDA EM 8 CORES
- A máscara de proteção facial deverá ser 
confeccionada em tecido atóxico, com alças de 
elástico preferencialmente roliço, contendo boa 
cobertura da área nasal e bucal. Deve incluir no
mínimo duas camadas de tecidos de algodão, bem 
como observar a utilização de um tecido respirável. - 
A filtração das partículas sólidas ou gotículas deve 
ser de no mínimo 70%. - As máscaras deverão ser 
fornecidas higienizadas, embaladas
individualmente, prontas para uso. - A fabricação da 
máscara de proteção facial deverá observar as
orientações gerais divulgadas pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – ANVISA, dentre outras 
normas que visem à regularização e certificação do 
controle de qualidade e
eficiência no uso das mesmas.

1

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO/ RN  - PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 20/2020

Valor Global da Proposta R$:  ().

Sr. Pregoeiro,
A Empresa Maria de Fatima Araujo Silva Me, inscrita no CNPJ sob o nº11.886.312/0001-60, incrição estadual nº 20.230.535-0, estabelecida à Rua dos 
Colibris, nº 33 - Bairro: Amarante - Conj. Alameda Potiguar - São Gonçalo do Amarante/RN - Fone: 84 3214-4489 - Email: mf.comercio@hotmail.com 
vem pela presente, apresentar abaixo sua proposta de preços para a prestação de serviço de confecção de máscaras de tecido e impressão de 
logomarca coloridal, através do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 20/2020, de acordo com abaixo especificado.

BRANCO

b) Declaramos que o serviço ofertado tem características idênticas às previstas no ANEXO I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 

20/2020, responsabilizando-se esta licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação;

c) Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação 

e que atendemos todas as condições do Edital.


