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SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
Requisição: 360-21 

n THEATRO 
MUNICIPAL 

Em confom,idade 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 21 de julho de 2021 a 23 de julho de 2021 , buscaremos 

prop~stas de orçamento para: 

hquisi~jo ck i:;:-cduto - Mascara cirúrgica 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 5000 Mascaras cirúrgicas descartáveis 

1 

Condições Comerciais 

1. Condições comerciais 

• Discriminar o valor unitário e o valor total da proposta 
• Impostos e taxas incidentes 
• Garantia ofertada ou retransmitida (fabricante) 
• Pra7:o de Validade do produto/serviço 

l-
. - • 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 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 

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

São Paulo/ SP / Brasil/ 01451-905 o ~U-S.TENIDO~QPG IIIR 
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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 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, con:.iuetdnuo 1;.i.; pro.:;i;;-:;sos de extraçâo·ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primàs. ~ · 

Para a contratação da empresa vencedora é obrigatório a apresentação, 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 
contratação. 

Comprador: Thauana Moura 

E-mail : compras@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-211 O ramal 2144 

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

São Paulo/ SP / Brasil/ 01451-905 o SUSTENIOOS.ORG.BR 
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11 de Janeiro de 1021 

Processos em Andamento 
Acompanhe oqui os processos que estéio en, oncon-;enio p,:,lo NOcleo de Suprimentos / 

Comc:os do Sust!!f"Jéos. 

~~im 
Ayuu,como, os ;:•:•postos o lé o dia 23/07/2021 

~Hl-.áM;ó,JK-,_;:5 - ._., 
~:gWf<!OMOs O'i p,n;;,oslos c·té o dio 1)/lJ17J21JF. 

~~çao d• Hrv1ço t zoa t LO<illçiio • MQ011twaçQ0 d• PABX 
A.gu,.1rdamos os propostos até o diO 30/ 07/2021 

~çgo de Servlço~eeeQores / 3J9 J Comiti Curodor 
Aguoroomm os propostos a tê o dia 21/07/2021 

~çóo dt SmYiço~enso de forne<1edores / 349 / Assistente dt Dir!!:Ç9!1 
,f,,guaroomos os propostos ctê o dia 21/07/2021 

~~Oo de Servfco 11951 Monutençao de Sistema de CFJV 
Aguardamos as p,:opostos o lé o dia 30/07/2021 

)( 

Podcast 
Theatro 

Municipal 
[-· .. (' ...... ,, 
. : i \.,!.) 
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w https:1/mall.google.com/mail/u/0l?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKKWxZJszBcwkgbjdWcsThXpZMqHKSFbQWBcHVcjmmzWLfBPPgvbbwJTNCKRMx... 1/1 
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De~criçõo: C.cml rUTOrão ,:,, ~~rviçn:; de 'levi;,:,o do, Pr<l'C".<'.Olos Saníiéríos paro T,ectm 

MuruLipd dt- ..:.õo..Po l n . 

PerlorJo de D1-.,,,1goçàu· 23/06/2J21 o 0J/')7/2021 

V'enct!dor Fvndcr;õu Zcrbirn 

Valor: R$9'2.SlJ,00 

ATO CONVOCATÓRIO 002/21 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TESTAGEM COVID -19 

Nome do Solicitante, Renoto Sovso 

Descriçoo, Conlrotoçóo de sere,ços cte teslogem ccuíc!-19 poro equipe do l heolro 1-iurnc,pol 

de Soo PoulO 

Perloéo ce Oi'Nlgoçeo: 11/06/2021 o 2!/06/2021 

Yenceoor, Vendrome Saúde Ocupoc,ono l é:trell 

YolOr. Sob d,;mondo sendo; 

1 000 unidades no w,,lor R$ 69,90, 

3.000 unldot1~s r,o valor R$ 6~. 90. 

5.000 unidades no •10!01 o R$ 59.00 e com Taxo de Deslocamento R$ 200.00. 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO - MA!,CARAS OESCARTAVEIS 

Nome do Sor!citoote• Luciano l:lerncrdo 

Descr•;oo: 5 mil moscares poro os •,isltantes 

Período ae Oivu!goçóc,. 221'07/2021 o 27/07/202! 

Yer,:ec'or: Clrllrgic" Nocional '-led Comercio de Produ!os Meclico.s e Hosp Unlriessoal L Ido 

Volor. RS 2.190,00 

http~:i/m9il.goog,le·.com/rila1i/U10/?tab=;r.:,;;;'oi.,'.>lti::. i':Jox/V ::i.:,i,K'. Vx:J~z3cwkgbjdWcs ThXpZMqH KSFbQWBcHVcjmmzWLfBPPgvbbwJTNCKRMx .. . - - .·• . .• - 111 



 

 

 

 

MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 360  - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – MASCARA CIRÚRGICA 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora 

 
CIRURGICA NACIONAL MED COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES 
UNIPESSOAL LTDA 
 

 
 

R$ 2.190,00 

 

 
PHS MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
HOSPITALARES LTDA 
 

 
R$ 2.690,00 

 

 
AGALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LTDA 
 

 
R$ 330,00 

Nome do Solicitante do Processo: Luciana Bernardo 

Período de Divulgação: 21/07/2021 a 23/07/2021 

 

Descrição: 

 

Item QTD Descrição 

1 5000 

 

Máscaras cirúrgicas descartáveis 

 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


