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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
Requisição: 337-21 

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 22 de julho de 2021 a 27 de julho de 2021, buscaremos 

própostas,de orçamento para: 

Descrição/Especificações: 

Item 
1 

QTD Descrição 

1 2 Tintas FARGO DTC1000 Color Ribbon 

Condições Comerciais 

1. Condições comerciais 

• Discriminar o valor unitário e o valor total da proposta 
• !mpostos e taxas incidentes 

• Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante) 
. , • rr.:..zo de Validade do produto/serviço 

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

2. CcnC:ições 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 empresa fornecedora, essa se obriga a efetuar a 
substituição total do material/serviço em prazo não superior a 10 (dez) dias. 

Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com o descritivo do presente documento 

A',1enida Brigadeiro Faria Lima. 2092. 18° andar / Jardim Paulistano 
Sà0 Paulo / SP ( Brnsil / 01451·90'i 
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·n· .. · THEATRO· 
MUNICIPAL 

A Organização entrará em contato com as empresas que tenham o perfil desejado para contratação dos 

serviços. 

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 despesa8 e custos, diretos ou int:liretos relacionados 

com o fornecimento do objeto, como por exemplo: transportes. f.:-etes, seguros, etc. 

Poderão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando o..; proc,eb·~os ..;e extração-ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. 

Para a contratação da empresa vencedora é obrigatório a apreseritaç~o. de cópia dos seguintes 
documentos atualizados: 

Contrato Social e última alteração, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

Todos os documentos desta divulgação bem como a proposta vencedora serão parte integrante da 
co n Ira lação. 

Comprador: Thauana Moura 

E-mail: compras@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-2110 ramal 2144 

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

São Paulo/ SP / Brasil / 01451-905 
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Processos em Andamftnlo 
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Acomponr,e a qui os :,recessos que eslõo em cndomenb pelo Núcleo de Supr menros / 

Compres do Su!te-nidos.. 

A.auisiciio t W Liirt9 ~ 
Agucrdomos cs propostos oté e cio 27/07/~J21 

~çAo d• s.rytco /]62 I LgyqndldA 10b dfmgndq 
Aguardamos os propr,stn~ n tê o cio 27/07/2021 
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Perlodr, de Oivulgc,çé,o: 23/06,'2021 e Ol/01/20~1 

Vencecor. FundoçõCl 2H'blnt 

V::le<· R$n 547.00 
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>JOCO.'IVOCATO.llO 001::::i CONV · -.ç.lo ('- SF~v·ços OETESTAGEM COVI0-19 
,J.:>:,~e do Sc,.:c,t.:..,re ~cl"IClo Souso 

Descrlç~O: ::~i1,0Iocôo.de serv·çc-s de testogem coviê-I9 poro equioe do Theotro Munklpol 

de se~ "auto 

Penedo de o,vulgO(ôO' 11/06!2ü!I o 21/ 06i202i 

Vencedor. Vend'cme SoúdP. Ocvpocionol EirPli 

Valor, Sob demando sende>; 

LODO unldooe~ no vc.or rti b9.90. 

3.000 unidades no valor R$ 04.90. 

5.000 unidade> no votar o R$ 59,00 e com ToJ<o oe Deslocomenro íl$ 200,00. 

AQUISIÇÃO - TINTA PARA IMPRESSORA 

Nome da Soticitonle Guilherme Goldlno 

Descnçõo- 2 l ,ntos FARGO OTC 1000 Calor R,bbon 

Pc<tooo de o,vvtgo~oo· 22/07/2021 o 27/07/2021 

Vencedor Lemos l ccnotogto EIRELI 

Valor: RS ó 10.00 

CONTRATAÇÃO OE SERVIÇO - OIAGRAMAOOR SOB DEMANDA 

VLSITA EDUCATIVA 

N.11me <lo Sok,tonlc- ~OICel,'.L!2:S.:'!l"'!!.!!J' 00<2., ______________________________________ _ 
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 337 – AQUISIÇÃO DE PRODUTO – TINTA PARA IMPRESSORA 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora 
 
LEMOS TECNOLOGIA EIRELI 

 
R$ 610,00 

 
 
FLEXCARDS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA 

 
R$ 670,00 

 
 
KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA 

 
R$ 819,48 

 

Nome do Solicitante do Processo: Guilherme Galdino 

Período de Divulgação: 22/07/2021 a 27/07/2021 

 
Descrição: 

 

Item QTD Descrição 

1 2 Tintas FARGO DTC1000 Color Ribbon 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


