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AO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
PREGÃO Nº 452021 LD  
 

OURO PRETO,2 de AGOSTO de 2021 
 
 
Prezados Senhores, 

Estamos cotando os materiais dos itens a seguir relacionados, com vista ao seu fornecimento a este 
Estabelecimento, de acordo com as condições estipuladas no edital do pregão correspondente e toda legislação 
aplicável. 
Declaramos ter total conhecimento das condições da presente licitação e a elas nos submetemos para todos os fins 
de direito e que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como 
e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital. 
 
 

Item 
/ 
Lote 

Descrição / Marca  Und  Qtd 

 R$ Unit  
R$ Total 

02  Máscara de proteção face shield, rígida, sem coroa, 
visor de petg e tiara pp, com as seguintes 
características: máscara de proteção, tipo face shield; 
rígida (reutilizável) e ajustável; higienizável com álcool 
70%; visor em petg, tiara em pp natural, sem coroa; 
espessura min do visor 0,5mm, altura min do visor 
240mm, largura min do visor 240mm; ajuste por pinos 
ou catraca, distância entre face e tiara de 5 cm para 
permitir uso de óculos. – Clin  

Und  1100 

13,65 

15.015,00 

16  Luva plástica descartável em polietileno de alta 
densidade, ambidestra, com espessura 0,02 microns, 
transparente, dobrada em pares. Pacote com 100 
Unidades. - TALGE 

Par  50 

7,24 

362,00 

O valor total dessa proposta é de R$ 15.377,00 
Quinze mil, trezentos setenta e sete reais 

 
Razão Social : COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 22.906.038/0001-60 
IE:002596801.00-96 
End: R: JORGE CARAM, 521 – NSRA DO CARMO – OURO PRETO/MG 
Responsável  / proprietário /Ata: GABRIEL TEIXEIRA – Mg 13.423.173 – 082.361.706-83 
Fone/Fax: (31) 3552-3026 / 31 988813510 (AMBOS ZAP) 
E-mail: COMERCIAL@GRUPOTXV.COM.BR  
Dados Bancário: Banco 001 – Brasil – AG: 0473-1  C/C: 42.957-0 
Validade da Proposta: 90 dias 
Prazo e local de Entrega: Conforme edital 
Garantia de acordo com o edital ou com artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor 30 (trinta dias para serviços e produtos 
não-duráveis e 90(noventa) dias para produtos duráveis 
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