
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 
 

RAZÃO SOCIAL:MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ: 37.260.261/0001-50 
ENDEREÇO: Av. Londres, n. 40, Bairro Centro Industrial de Arujá. 
CIDADE: ARUJA 
ESTADO: SP 
CEP: 07.411-650 
TELEFONE/FAX: (48) 3304-2951 
E-MAIL: licitafloripa@inovesempre.com.br 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco: BRADESCO 
Agência: 1741 
Conta-Corrente: 36482-7 
 
RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA CONTRATO: 
Nome: CLAUDIO WILSON DELGADO 
Cargo: SÓCIO-ADMINISTRADOR 
CPF:33213828815   RG: 61207767 SSP/SP 
 
Por intermédio de nosso representante legal, o Sr. Claudio Wilson Delgado, infra-assinado, portador(a) da Carteira de 
Identidade nº61207767 SSP/SP e do CPF nº33213828815, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até 
que o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do 
edital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

item Especificação do objeto Unidade Qtde Marca Fabricante 
Modelo 
 Versão 

Valores 

Unitário Total 

3 

Respirador descartável, tipo classe 
PFF2 ou equivalente N95, sem 

válvula, tipo peça 
semifacial, filtrante para partículas, 

de formato dobrável. Fabricado com 
quatro camadas de 

materiais de não tecido, sendo a 
parte externa composta de não 

tecido, tratada com 
material para não absorção de 
fluidos líquidos, que serve de 

proteção para o material 
estrutural e o filtro eletrostático. 
Internamente é adicionado não 

tecido antialérgico para 
contato facial. Com duas tiras de 
elástico fixadas sobre presilhas 

plásticas onde é possível 
ajustar a pressão do respirador 

sobre o rosto, e um clip metálico 
para selagem sobre o 

septo nasal. Apresentar marca e 
registro no ministério da 

saúde/ANVISA, possuir CA e 
certificação do INMETRO. Validade 
mínima de 06 (seis) meses a contar 

da data da entrega. 

UNIDADE 1500 
MEDICAL 
SYSTEM 
BRASIL 

MEDICAL 
SYSTEM 
BRASIL 

MEDICAL 
SYSTEM 
BRASIL 

R$2,00 R$3.000,00 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA  R$                                3.000,00  

 
Valor Total da Proposta: R$ 3.000,00 (vinte e dois mil e quarenta reais e zero centavos). 

 
Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as despesas que o compõem, todos os encargos e obrigações 
sociais, impostos, tributos, tarifas, taxas e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Termo de 
Referência. 
 
Declaramos que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes da contratação e que temos perfeito 
conhecimento das condições necessárias ao perfeito cumprimento do objeto. 
 
Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste 
certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos. 
 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Arujá/SP, 24 de setembro de 2020 
 
 
 

 
___________________________________________ 

CLAUDIO WILSON DELGADO 
SÓCIO-ADMINISTRADOR 

RAZÃO SOCIAL: MEDICAL SYSTEM BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 
CNPJ: 37.260.261/0001-50 

CPF:33213828815 
RG: 61207767 SSP/SP 


