
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

Gabinete do Secretário 

Departamento de Administração e Finanças 

Divisão Administrativa 

 
 
 

São Paulo, 14 de abril de 2020. 

 
 

COTAÇÃO DE PREÇOS 
 

  Prezados,  
 

Vimos pelo presente, solicitar os bons préstimos desta Empresa, no sentido de nos encaminhar 
COTAÇÃO DE PREÇOS para fornecimento de máscaras descartáveis, conforme descrição 
abaixo: 

✓ ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS: 

QUANTIDADE: 2000 (DUAS MIL) UNIDADES 

Material: TNT (Tecido-não-tecido), gramatura mínima: 30g/m², com fixação nas laterais do rosto 

através de alças ou elástico nas extremidades, ou regulagem, e proteção desde o topo do nariz até a 
cobertura total do queixo.  

Características: fabricadas com material permeável ao ar, hipoalergênico, atóxico, não inflamável, 

resistente à água, ao rasgo, de toque macio e agradável; 

Tamanho: único. 

Fragrância Aroma: Sem fragrância/neutro 

Aparência/Cor: Branco 

Apresentação/Embalagem Individual: Em caixa com 50 ou 100 unidades.  

Validade: No mínimo 12 (doze) meses, a partir da data de fabricação e não serão admitidos produtos 

com data de fabricação superior a 3 (três) meses da data de entrega. 

Normas: O produto deverá atender a legislação vigente. 

Embalagem Individual: O produto deverá ser entregue em caixa de papel/papelão, em embalagem 

com 50 ou 100 unidades, de acordo com o fabricante/distribuidor, garantido a integridade do produto 

até sua distribuição. Atender a legislação vigente. 

 

  EMBALAGEM COLETIVA/TRANSPORTE: 

Acondicionados em caixa de papelão de acordo com o distribuidor/fabricante, garantindo sua 

integridade para armazenamento até seu uso, com a identificação do produto e outras que se fizerem 

necessárias. 
 

PRAZO DE ENTREGA: 
  Em até 5 (cinco) dias úteis, após o recebimento da Nota de Empenho. 

 

LOCAL DE ENTREGA:  

Rua Barão de Itapetininga, n.º 18 – 12.º andar – República – CEP 01042-000, São Paulo/SP, de 2ª à 

6ª feira, das 9h às 16h, na Divisão Administrativa do Departamento de Administração e Finanças, 

telefone para contato (11) 3396-8202, com os servidores: Heidy, Valéria e Eduardo. 

 

PENALIDADES: 

Serão aplicadas de acordo com a legislação vigente. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
30 (trinta) dias após o recebimento da Nota Fiscal devidamente atestada. 

 

GARANTIA: 

No mínimo de 90 (noventa) dias e na constatação de defeitos de fabricação, embalagens danificadas, 

trincas, imperfeições, dentre outras irregularidades, a empresa será responsável pela troca/substituição 

do produto/lote em até 05 (cinco) dias úteis a partir da data de comunicação por parte da Contratante. 

 

10.DO FRETE: Por conta do fornecedor. 
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1 – DA COTAÇÃO DE PREÇOS: 
 
- Será encaminhada para a Divisão Administrativa – SMT.DAF.DA, localizada à Rua Barão de 
Itapetininga, n.º 18 - 12° andar, República, CEP 01042-000 – São Paulo/SP, através do e-mail: 
mxavier@prefeitura.sp.gov.br, no prazo máximo, de 01 (UM) DIA ÚTIL, contados a partir do 
recebimento deste; 
 - Deve ser elaborada em papel timbrado da empresa, contendo o nº do CNPJ, Inscrição Estadual 
ou Municipal e assinado por pessoa credenciada;  
- Deve apresentar a quantidade solicitada do item, o preço unitário e total, o preço ofertado já com 
todas as despesas, impostos, fretes, prazo de entrega, e sem reajustes posteriores;  
- Validade de, no mínimo 30 (trinta) dias, a contar da data limite para apresentação. 
 
2. Informações adicionais poderão ser tratadas junto à Divisão Administrativa - SMT.DAF.DA, desta 
Secretaria, através do telefone n° (11) 3396-8202. 
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