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TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7ª REGIÃO  

  Pregão  Eletrônico SRP Nº 12/2022 

Data : 26/05/2022 

   Hora: 09:30 

                                    PROPOSTA  DE PREÇOS 

 Item Especificação  QTDE   Unidade VL. UNIT VL. TOTAL 

04 .  
Cinta de elástico personalizada, na cor branca, para 
envolver/avolumar processos, material poliéster, 
medindo largura de 4cm, diâmetro com a dobra: 22,5 
cm, com costura nas extremidades e acabamento em 
“overlock”, impressão em serigrafia na cor preta (TRT-
CE). Embalagem: Pacotes com 50 unidades 

 

Marca : 3R 

Fabricante: Zanotti 

  R$1,00 

(hum real ) 

R$3.500,00 

 (três mil e 

quinhentos  reais ) 
3.500 UND 

      

Validade da Proposta                                90 (Noventa dias ) 

 

 Declaração : _ que nos preços estão incluídos todos os custos que se fizerem 

indispensáveis  a perfeita execução dos serviços objeto da licitação e, também, 

que estão deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos; 

 

 A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira 
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

 De total conhecimento e concordância com os termos deste edital de pregão e seus anexos; 

 De que os materiais serão entregues no prazo e local estipulados no termo de referência; 
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 De que todos os itens estarão de acordo com a legislação específica que diz 

respeito às normas de embalagem, rotulagem, composição e código de defesa 

do consumidor, quando for o caso; 

 Que aceita a forma de pagamento estatuída neste instrumento; 

 Declaro estar em dia com todas as obrigações trabalhistas, para fins de atendimento à lei 
        Estadual nº 3.050/98. 

 Sob as penas da lei, que esta empresa cumpre todos os requisitos de habilitação e que 

não se enquadra em nenhum dos dispositivos da lei nº 8.666/93, em função dos quais 

estaria impedida de licitar e/ou contratar com a administração pública. 

 Declaramos que os produtos ofertados possuem a GARANTIA E a VALIDADE ofertada neste  

edital. 

 Prazo de entrega :  30 dias corridos.  

 Validade da Proposta  Comercial :90dd (noventa dias  ). 
 
 Data da Proposta Comercial :26\05\2022  

 
 Prazo de  Pagamento  : 05 dias úteis 

 Representante para Assinatura da Ata de Registro de Preços :  Rosa Maria Santos 

Vidal   RG: 01.870.164-70    CPF N.º 133.633.525-49 

 Rua Carlos Conceição n 183 Casa 17    Bairro Buraquinho  Lauro de Freitas     

/BA Tels : 71 -30513682/ 71- 9 9944-4578 

 Banco Itaú:   AG: 5430 C/C:44203-7 

 

 

Camaçari  ,26  de Maio 2022 
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