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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
-!1.e;;iu!sição: 213-21 

n THEATRO 
MUNICIPAL 

Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratações de Obras e Serviços da Organização 

Social de Cultura "SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA", decreto nº. 50.611 , de 30 de 

Março de 2006, divulgamos que no período de 05 de julho de 2021 a 13 de julho de 2021, buscaremos 

propostas de orçamento para: 

Aquisição de produto - Material de Pintura 1 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 5 Descrição: 5 Lata de 1811 tinta acrílica fosca, branco neve 

2 Descrição: 02 Galces de 3,61 I tinta epóxi para piso, cinza escuro (Coral - marca 
. , . ... de .-~frrê~nia) -~ ~ .. ., 

-
1-,-- ---

3 3 Descrição: 03 La~a 1e 181 I tinta para piso, cinza escuro (Nova Cor - marca de 
referência) 

4 5 Descrição: 05 Galões de 3,611 tinta para piso, amarelo demarcação (Nova Cor -
marca de referência) 

5 5 Descrição: 5 Galões de 3,61 de tinta esmalte base água acetinado na cor branca 

6 5 Descrição: 05 Galões de 3,61 1 tinta esmalte base água acetinado na cor cinza 
escuro (Suvinil - marca de referência) 

7 5 Descrição: 05 Galões de 3,61 1 esmalte base água acetinado na cor preto 

8 5 Descrição: 05 Galões de 3,61 I tinta para piso, vermelho segurança (Nova Cor -
marca de referência) 

9 1 [ Descrição: O 1 lata de 0.8 litros tinta acrilica fosca Goiaba Suvinil 
-

~ 

1 

Avenida Brigad, iro Faria Lima, 2092, 18º andar / Jardim Paulistano 
São Paulo / SP / Brasil / 01451-905 o SUSTeNIDOS.ORG.BR 
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Condições Comer_fiais 

1. Condições comerciais 

n THEATRO 
MUNICIPAL 

• Discriminar o vale ; L:nitário e o valor total da proposta 

• Impostos e taxas incidentes 

• Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante) 
• Prazo de Validade do produto/serviço 

• Assistência Técnica (rede, condições para uso, etc.) 

2. Condições gerais da proposta 

• Prazo de entrega (dias úteis) 
• Prazo de validade da proposta 

• Condições de pagamento (Boleto/ Depósito Bancário) 

• Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante) 

• Prazo de Validade do produto/serviço 

• Assistência Técnica (rede, condições para uso, etc.) 

Identificada má qualidade do material/serviço entregue pela emoresa fornecedora, essa se obriga a efetuar a 
substituição total do material/serviço em pra~·J não superior a rn {c:!ez) dias. 

Não serão aceitas propostas que estiverem em desacon.:o :...:r.-. e desc.-:fü•::, -:lc presente.documento 

Os interessados deverão encaminhar proposta em papel timbrado da empresa com endereço, telefone, fax, 
nome e assinatura do responsável pelo orçamento ao Núcleo de Compras, 

(compras@theatromunicipal.org.br), 

Será verificada a idoneidade do fornecedor, qualidade, experiência na prestação dos referidos serviços, 

possibilidade de atendimento de urgência e menor custo. 

Na proposta a deverá constar a descrição clara e precisa do objeto do presente processo, sem inclusão de 

qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 

Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas e custos, diretos ou indiretos relacionados 

com o fornecimento do objeto, como por exemplo: transportes, fretes , seguros, etc. 

Poderão conter critérios de sustentabilidade ambiental , consider3ndo os processos de extração_ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias prim2s. 

Para a contratação da empresa vencedora é obrigatório a apresentação, de cópia dos seguintes 
documentos atualizados: 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2092, 18° andar / Jardim Paulistano 

São Paulo/ SP /Brasil / 01451-905 o SUSTENID-0S.ORG.BR 
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27/07i2021 

Periodooe D •Jlgc~éo· 23,"06/2021 o 01/')7/l0?l 

1/et'icer.lor- Fund~uo Ze<l>l111 

Valor: 1($9:1.5'-7,00 
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ATQ CONVOCATÓ,llO 002/21 CONTRATAÇÃO D.a SSRVlÇOS DE TESTAGEM COVID -19 

11-:::r.lf dO Solltltor· .. f!et • .::o ::ouso 

□tt·~içao::.Contro:"'·~\Jo .... ~ !J•~• nços 01.. t, -.. 1.:.l!:, - n \.. vu;J-'Q p oro equipe.~ do Theotr~..) Munic.ipol 
<..~'.too Paulo 
Peri<XIO de D •:.J!l<J~~o 'l/0,;/2021 e 21/06.'202' 

Venced~r: Ver odre'"!: :-.0.:"'e C~Jpc<:•ono' ~irP-11 
Votor S!>b d~mondc seodO 

1 0OC unidades n-~ volor R.$ 69,90. 

3 000 un'doces no vo,or R$ 64, O,J, 

!, 000 un clodes no va101 a k$ !>9,00 e com To~o de De-s.:ic:imento R$ 200.00. 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO - MATERIAL OE PINTURA 

Nome co Sclicltonle< Rosirie re Gemes 
0e,criçao: Matcr ar de Pit,r~ra 

P'"' lodo de o,v.,1~çw, 05/07/2021 o 13/07/2021 
Vencedor· Coso Toni Come•ofo de Tintos LTD.t> 
Valor R~ 5.025,10 

CONTRATAÇÃO OE SERVIÇO - PERFORMANCE 

. . 

VISITA EDUCATIVA 

Noineoo.Solicltonte: Fet!J)e,~i!ls::i•o.!..... _______________________________________ _ 

https://mall.google.com/mall/u/0/#inbox/jrjtXGkcmtctckFLrfPmqccRGmDKNFzMHbnwMkklvdDcSDfxXjwXRTIKsfjNkLMlmJKvCZtB?projector-1 1/1 



12/07/2021 

Agoordomos os propo!ta.; ctt e dic 08/07/2021 

&l\llllcOq / 213 / Mottclaf de 'lll!tl1l'.ll.. 
Aguordomos os propo~tm oté o dlc 13/07/:>021 

~L~UJkR.!!NHOl Ell/f.QDlli~ 
Aguardamos a., propostos 01~ o diC l2/07í2021 

Agvordomos m propostas cté o dlo 09/07/2021 
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~çoo dos • IRVAdores Monta Carg~ 
Aguardam~ m propostas oté o dlo 09/07/2021 

~ dt strrlço L 169 / !-!anuttnçOo Pnmott!9 • Carr.t!Ya dt Gtradoru dr 
i/l.lt9ÍSl 
Agucm1amo5. ra propn.sto\ r:14'- o dia 09/ 07/'JO'JI 

~~ 162 / Tratamento dcÁ91t11 
Agucn:Jomos o.,, p•oµo,tc~ ott o d lo OW07/20'll 
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 213 - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - MATERIAL DE PINTURA 1 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora 
 
CASA TONI COMERCIO DE TINTAS LTDA 

 
R$ 5.025,10 

 
 
TINTAS MC LTDA  

 
R$ 5.622,00 

 

 
E. B.. CATTEANO COMERCIO DE TINTAS ME (SOS 
TINTAS) 
  

 
R$ 5.981,38 

Nome do Solicitante do Processo: Rosimeire Gomes 

Período de Divulgação: 05/07/2021 a 13/07/2021 

 

Descrição: 

 

Item QTD Descrição 

1 5 

 

Descrição: 5 Lata de 1811 tinta acrílica fosca, branco neve 

2 2 Descrição: 02 Galões de 3,61 I tinta epóxi para piso, cinza escuro (Coral – marca de 

referência) 

3 3 Descrição: 03 Lata 1e 181 I tinta para piso, cinza escuro (Nova Cor - marca de referência) 

4 5 Descrição: 05 Galões de 3,611 tinta para piso, amarelo demarcação (Nova Cor -marca de 

referência) 

5 5 Descrição: 5 Galões de 3,61 de tinta esmalte base água acetinado na cor branca 

6 5 Descrição: 05 Galões de 3,61 1 tinta esmaltem base água acetinado na cor cinza escuro 

(Suvinil - marca de referência) 



 

 

7 5 Descrição: 05 Galões de 3,61 1 esmalte base água acetinado na cor preto 

8 5 Descrição: 05 Galões de 3,61 I tinta para piso, vermelho segurança (Nova Cor - 

marca de referência) 

9 1 Descrição: 01 lata de 0.8 litros tinta acrilica fosca Goiaba Suvinil 

 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


