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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Amparo, 7 de fevereiro de 2011

Processo: 125

Modalidade: DL-DISPENSA DE LICITAÇÃO

Favor transmitir-nos orçamento do(s) seguinte(s) item(s):
Item

1

Quantidade UNID. Descrição

36

UN

LUBRIFICANTE SPRAY DESINGRIPANTE Lubrificante
para redução de atrito, proteção contra ferrugem e
umidade, de baixa viscosidade com alto grau de
penetração. Isento de CFC (não agride camada de
ozonio) e silicone em sua composição. Com tubo
(canudo) plastico para direcionar a aplicação do spray.
Em embalagem com 300 ml.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Atenção: o não cumprimento das disposições abaixo, acarretará nulidade da proposta, independente de prévio aviso da
administração:

1. Enviar Proposta em até 2 dias após a emissão desta;
2. A proposta deverá ser apresentado em papel timbrado com identificação da empresa:Razão Social,
CNPJ, IE; CPF para P. Física e nº de incrição no INSS: com nome/assinatura do responsável pela cotação;
3. Somente serão aceitas as propostas em que as empresas se enquadram no sistema de emissão de Nota
Fiscal eletrônica. (Protocolo ICMS 42, de 03 de Julho de 2009).
4. As propostas rasuradas não serão aceitas;
5. Prazo de pagamento: 15 dias da emissão NF;
6. Os pagamentos serão efetuados SOMENTE através de Depósito Bancários, preferencialmente nos
Bancos do Brasil ou Caixa Econômica Federal, não serão aceitos Boletos Bancarios e não serão mais
efetuados pagamentos em balcão;
7. Os dados bancários: Nome e nr. do Banco, numero da Agência, nr. da Conta c/digito deverão ser
informados na emissão da Nota Fiscal e deverão ser cadastrados via e-mail, para
saaecontabilidade@amparo.sp.gov.br;
8. Prazo de entrega: Caso não haja disponibilidade para entrega imediata indicar na cotação a data de
entrega.
9. O fornecedor vencedor fica cientificado de que, no caso de atraso ou não entrega dos materias cotados,poderá ser
penalizado, ficando um período de até 02(anos) sem poder vender ao SAAE de amparo/SP;
10.Validade da proposta de 20 dias da data de emissão;
11. Cotar os itens na ordem acima, colocando preço unitário e preço total, mencionando a marca dos produtos
orçados;
12. As propostas serão julgadas de acordo com a Lei 8666/93 e suas alterações. O não cumprimento de qualquer
dessas exigências implicará na desclassificação da proposta;
13. Local de Entrega dos produtos / serviços e da NF(DANFE): 30-DIVISAO DE ALMOXARIFADO - RUA JOSÉ
BONIFÁCIO Nº 300, CENTRO, AMPARO/SP - CEP 13900-904 - CONTATO: ADELSON BELOTTO (19) 3808-8400.O
arquivo xml deverá ser encaminhado de imediato para o e-mail saaecontabilidade@amparo.sp.gov.br.NÃO SERÃO
REALIZADOS PAGAMENTO SEM O ENVIO DO ARQUIVO XML.
14. Enviar cotação via fax (19)3807-2536 ou e-mail saaecompras@amparo.sp.gov.br. Dúvidas (19) 3808-8401
OBRIGADO POR FAZER NEGÓCIO CONOSCO !
TAUAN TEDESCHI BUZO
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