
PROPOSTA COMERCIAL

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

A uNrvERsrBADE FEDERAL DE UBERIÂuon

objero: Ediral de cHAMAMENTO pÚerco PARA EVENTUAL aQUtStÇÃO EMERGENCIAL para

fornecimento de EPIs, insumos, medicamentos, materiais e equipamentos hospitalares, reagentes, outros
insumos e equipamentos para pesquisa e outros necessários ao enfrentamento do COVID-19, paÍa os

órgãos listados, Universidade Federais e Hospitais Universitarios.

Proposta que faz a empresa TECH MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, para os correlatos seguintes:

Valor Total: R$ 6.780.000,00 (seÍs milhões e setecentos e oitenta mil reais).

- A proposta refere-se à parcialidade dos produtos da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Uberlândia. a fim de facilitar a.demonstracão da
totalidade e a forma de aquisição. Tggh lvíed [juUih[ffim
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Turbante descartável, tipo
touca, atóxica,

confeccionada em falso
tecido, polipropileno,

20glm2, formato anatômico,
sanfonada, com elástico

hipoalergênico com
excelente acabamento, que

garanta a proleção dos
cabelos sem comprimir

orelhas e testa. Embalagem
contendo identificaçâo, data

de fabricação, no de lote,
prazo de validade.

Marca: Anápolis
lndústria

Hospiialar

Registro ANVISA
no 81648610001

Caixa com 100
unidades

50.000 0 79,95 3.997.500,00 15 dias

2

Compressa de Gaze 7,5cm x
7,5cm, estérll, com 13 Íios,

05 dobras e 08 camadas em
100% algodão. Deve ser

macia e ter boa absorção de
fluidos. Pacote com 10

unidades, embalagem que
mantenha a esterilização e

seja de fácil abertura
garantindo a tecnica
asséptica, contendo

externamente dados de
identificação, validade, e
registro no ministério da

saúde

Marca: Medical
Textil

RegistroANWSA
no 80799930002

Pacote com 10
unidades

350.000 0 7,55 2.782.500,00 15 dias

Total: R$ 6.780.000,00

§âFJ :29.740. 1 50,W1'1 3



-Prazo de validade da proposta: 10 (dez) dias.
- Estamos cientes e de acordo com os termos do Edital supracitado, bem como

da necessidade de observância do disposto no inciso XXXlll do caput do artigo 70 da
Constituição Federal.

- Nos termos do modelo da proposta comercial, esta empresa atende
parcialmente o prazo de entrega.

nnZÃO SOCIAL: Tech Med Distribuldora de Medieamentos e Materiais Hospitalares LTDA
CNPJ No: 29.740.í §0r§00{ -{3
lnscrição Estadual: í0.720.987-0
ENDEREçO COMPLETO: Quadra í10, Gonjunto B, Lote 28, Parque da Barragem Setor í0, Águas Lindas de
Goiás - GO, CEP 72.925-14É-
E-MAIL: techmeddistribuidora@gmail.com
Telefone: (6{} 996í0 0070

Dados bancários:
Banco Santander
Agência n.3739
Conta Gorrente 000{30044068
CNPJ 29.740.1 5010001 -1 3

Aguas Lindas de Goiás - GO, 21 de abril de 2020. Tech L,íed Duuibuidm&
rttuI@ffiflJ

Tech Med Distribuidora

740.150,m01-13


