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4 anexos

PEDIDO DE COTAÇÃO.PDF; PEDIDO DE COTAÇÃO.XLSX; PUBLICAÇÃO.PDF; TR - EPI.PDF;

Prezados, bom dia!
Convidamos sua sociedade empresária a apresentar proposta de preços, até o dia 02/12/2020 ÀS 15:00HS , visando o fornecimento de MÁSCARAS, LUVAS,
AVENTAL e TOUCA equipamentos de proteção individual (EPI), conforme especiﬁcações anexas.
A proposta deverá:
i.
Ser emi da em papel mbrado da empresa, preenchida sem rasuras, emendas ou entrelinhas;
ii.
Ter suas folhas rubricadas e a úl ma assinada pelo seu representante;
iii.
Dispor a razão social e o número do CNPJ da empresa;
iv.
Conter prazo de validade mínimo de 90 (noventa) dias;
v.
O valor do frete e outros custos deverão estar inclusos no preço da mercadoria.
A apresentação da proposta indica a aceitação de todas as condições es puladas nas especiﬁcações anexas, salvo indicação expressa ao contrário.
A não apresentação da proposta até a data deﬁnida será entendida como manifestação tácita de desinteresse em fornecer o material.
Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais por telefone (21) 2334-5010 ramal: 1362, (21) 98596-6569ou email pesquisa.mercado@fs.rj.gov.br
Atenciosamente;
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