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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Centro de A�vidade de Compras

Rua Libero Badaró, 119, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3113-9861

Solicitação SMDHC/CAF/DA/DS/COMPRAS Nº 029654903

São Paulo, 08 de junho de 2020.

 

Prezados (as) Senhores (as) Fornecedores (as),

 

Solicitamos, por gen�leza, que seja encaminhada a proposta comercial per�nente à aquisição de 20
Termômetros Digitais para atendimento das necessidades da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania
do Município de São Paulo, tendo em vista a atual situação de emergência de saúde pública, conforme
especificações estabelecidas abaixo:

 

Descrição Quan�dade Valor
unitário 

Valor
total

Termômetro Digital Infravermelho sem Contato: termômetro, �po
laser digital, com visor de cristal liquido (led), com 3 ½ dígitos e

iluminação; temperatura em Celsius / Fahrenheint; memória
automá�ca (hold); mira laser; registro de máximo e mínimo;

polaridade (+/-) automá�ca e desligamento automá�co; indicação
de baixa carga e bateria descarregada; alimentação por bateria de

9 volts; desligamento automá�co após aproximadamente 7
segundos; faixa de medição temperatura -50 a 200; elemento

expansão infravermelho; alarme de febre; material plás�co rígido.
Deverá ter registro na ANVISA e cer�ficado INMETRO.

20 unidades
de

Termômetros
Digitais

R$ R$

 

Oportunamente, salientamos que deverão conter na respec�va proposta comercial os seguintes dados:

Condições de fornecimento: Termômetros novos, na embalagem original;

Prazo de entrega: Imediato;

Local de entrega: Rua Líbero Badaró, n. 119, Centro, CEP 01009.000 (Sede da Secretaria Municipal
de Direitos Humanos e Cidadania do Município de São Paulo);

Prazo es�mado para execução dos serviços: 01 dia;

Descrição completa do objeto;

Prazo de validade da proposta (não inferior a 30 dias);

Pagamento: 30 dias após o envio da DANFE/Nota Fiscal;

Data do documento;
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Dados da empresa;

Nome, assinatura e cargo do responsável;

Valor unitário e total da proposta;

Dados Bancários (Conta Corrente – Banco do Brasil).

 

Para obter outras informações, indicamos o telefone (11) 2833-4200 e o e-mail:
rbegoluiz@prefeitura.sp.gov.br, falar com Raelen.

Nesta oportunidade apresentamos a expressão de es�ma e consideração.

 

(assinado eletronicamente)
RAELEN BEGO LUIZ
Assessora Técnica III
SMDHC/CAF/DA/DS

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Raelen Bego Luiz, Assessor(a) Técnico(a) III, em
08/06/2020, às 16:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br,
informando o código verificador 029654903 e o código CRC 0FA2AF1F.

Referência: Processo nº 6074.2020/0002751-0 SEI nº 029654903


