
SOUCIIACÃO PE COMPRA 
Requisição: 974-21 

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 periodo de 07 de Outubro de 2021 a 11 de Outubro de 2021, 

buscaremospropostas de orçamento para: 

Aquisição de produto - Fita . 

Descrição/Especificações: 

Item QTD Descrição 

1 96 Fita Gafer tape do tipo "rosco" preta e cinza rolo de 48mm x SOm - marcas: rosco 
ou cremer ou prograf ou cineshop. Fita - preta : 48 un fita - cinza ; 48 un 

Condicões Comerciais 
1. Condições comerciais 

• Discriminar o valor unitário 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 empresa fornecedora, essa se obriga a efetuar a 
substituição total do material/serviço em prazo não superior a 1 O (dez) dias. 

Não serão aceitas propostas que estiverem em desacordo com o descritivo do presente documento 
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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, considerando os processos de extração ou 
fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas. 

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. 

Auxiliar de Compras: Roberto Honda 

E-mail: compras@theatromunicipal.org.br 

Telefone: (11) 3053-211 O ramal 2133 
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Processos em Andamento 
Acompanhe aqui os processos que estão em andamento pelo Núcleo de 

Suprimentos / Compras da Sustenidos. 

Agulsição de produto / 97-4 / Fita Gaffer Tape 

Aguardamos as propostas até o dia 11/10/2021 

AslY!.slção de 9r0duto / 1019 / Agulslção de Linóleo, 

Aguardamos as propostas até o dia 08/10/2021 

A.qY!fil.ção de produto / 1007 / Material garg sistema de abastecimento 

.<ll,_gg!!!!, 

Aguardamos as propostas até o dia lli/10/2021 

,A_qulsição de P-roduto / 962 / Ventilador eduçatjyo. 

Aguardamos as propostas até o dia 1-4/10/2021 

Aguisição de produto / 1006 / Vólvulas P-Ora Sistema de abastecimento 

de agyg. 

Aguardamos as propostas até o dia lli/10/2021 

AQuislção de produto / 968 /- Agulslção de refrigerador, 
Aguardamos as propostas até o dia 18/10/2021 

Contratação de Serviços / 1002 / Contratação de Vidraçaria -TM 

Aguardamos as propostos até o dia 18/10/2021 

Am,1ifil.çã9 de P.toduto / 1003 / Disjuntores P-arg moto bomba. 

Aguardamos as propostos até o dia l.li/10/2021 

Â._quisição de groduto / 1001 / Disjuntor Cabine primaria 

Aguardamos as propostas até o dia lli/10/2021 

Aguisição de groduto / 922 / Material elétrico hidrante - TM Borne, 

Aguardamos as propostas até o dia 08/10/2021 

Agulslção de groduto / 917 / Material iluminação - IM e PA, 

Aguardamos as propostas até o dia 08/10/2021 

ht!ps:/flhealromunieipaLorg.br/pl-br/processos-em-andamentoJ 
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MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 

RC 974 – AQUISIÇÃO DE PRODUTO - FITA 

 

VENCEDOR 
PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora 
 
FILM CENTER SUPPLY COMERCIO, IMPORTAÇAO, 
EXPORTAÇAO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 

 
R$ 13.910,40 

 
 
TACC ILUMINACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 

 
R$ 16.665,60 

 
 
LOJA DO FILMMAKER COM. IMP. EXP. LTDA 

 
R$ 17.133,40 

Nome do Solicitante do Processo: Jose Hilton de Oliveira Junior 

Período de Divulgação: 07/10/2021 a 11/10/2021 

 

Descrição: 

 

Item QTD Descrição 

1 96 

 

Fita Gafer tape do tipo "rosco" preta e cinza rolo de 48mm x 50m - marcas: rosco ou 

cremer ou prograf ou cineshop. Fita - preta: 48 un fita – cinza: 48 un 

 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


