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PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
 

Razão Social: Multilaser Industrial S.A. 
Endereço: Rua Josefa Gomes de Souza 382 - Bairro dos Pires  
Município:  Extrema         Estado:  MG           CEP: 37.640-000  
CNPJ Nº: 59.717.553/0006-17   
Inscrição Estadual: 251.347.417.00-45 Inscrição Municipal:  009538 
Banco: Banco do Brasil – AG: 1912-7/ C/C: 101667-9  

E-mail: marcel.reno@multilaser.com.br  |  rep.srzucatelli@repmultilaser.com.br 
TELEFONE: (11) 3076-3652  (11) 9502-3352 
 
 
 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo solicitados:  

 

 
 
 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que 
incidam sobre a contratação. 
 
Validade da Proposta Comercial:  05 (cinco) dias, contados da data do envio; 
Prazo de entrega: Conforme mencionado na tabela acima; 
Condições de Pagamento: 28 DDL  

  
 

São Paulo, 5 de Junho de 2020 
   

 
_______________________________________ 

Sidnei Reis Zucatelli Junior 

RG nº. 33.554.705-9 

OBJETO
QTDE 

Mínima
MARCA MODELO Foto Ilustrativa

VALOR 

UNITARIO

VALOR DA 

CAIXA
VALOR TOTAL

Prazo de 

entrega
CAIXA

Medidor de Temperatura                                                                                   

Termômetro sem contato, com capacidade de aferi r temperatura 

tanto de objetos  quanto de seres  humanos.

Com precisão de +-0,2°C /+-0.4°F. São indicadas  para aferição a  

distancia  (1 - 5 cm) e de forma confiável  no resultado.

5 Multi laser HC260 170,00R$     850,00R$     850,00R$         ~15 Dias 5 unidades.
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mailto:rep.srzucatelli@repmultilaser.com.br


 

A  

Todas as Secretarias de Saúde, UBS e Hospitais Públicos e Privados do Brasil. 
 

São Paulo, 13 de março de 2020 
 

COMUNICADO OFICIAL 
 

A Multilaser Industrial S.A, inscrita no CNPJ 59.717.553/0006-17, vem respeitosamente esclarecer. 
 

 A Multilaser vem adotando todas as medidas possíveis para conseguir equilibrar os 3 fatores que 
afetam diretamente aos nossos clientes, dentre eles, o FATOR PREÇO, o FATOR PRAZO DE 
ENTREGA e o FATOR PRAZO DE PAGAMENTO. 
 

 O atual momento não permite a manutenção dos preços por longo período de preços, pois os 
fretes aéreos, marítimos e terrestres aumentam a cada semana e em alguns casos 
DIARIAMENTE.  
 

 Além disso, as disponibilidades de voos diminuíram 50%, dificultando muito as entregas 
emergenciais, afetando diretamente os prazos e preços finais dos produtos. 
 

 Diante disso é fundamental a compreensão das Entidades que receberem esse COMUNICADO 
sobre o atual momento. 
 

 Reforçamos que a MULTILASER possui + de 32 anos de atuação nesse mercado e temos total 
interesse de ser acima de um fornecedor, um grande parceiro que estará sempre atuando em prol 
das ações que tem como objetivo SALVAR VIDAS. 
 

 Todas as oscilações de preços que em muitos casos chegaram a aumentar em + 3 ou 4x os 
preços praticados em 2019 são reflexos UNICOS e EXCLUSIVOS ocasionados pelos fatores 
acima. 
 

 Estamos recebendo diversos pedidos de compra que são reflexos de acordos comerciais que 
foram CANCELADOS, justamente por ter empresas que infelizmente não estão atuando com 
transparência, honestidade e prazos justos. Isso acaba deturpando e afetando empresas sérias 
que tem o objetivo de fornecer e prestar serviços profissionais com um preço justo. 
 

 Vale ressaltar que a MULTILASER vem adotando preços diretamente de fabrica justamente para 
tentar minimizar os impactos de toda essa cadeia de insumos que se elevaram nas últimas 
semanas. 
 

 Cremos que esse momento de PANDEMIA vai passar e teremos certeza que nossa MISSÂO  
nesse momento foi cumprida e que fizemos parte das empresas e pessoas que ajudaram para 
que todos saíssem VIVOS fisicamente e economicamente ! 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

Marcel Reno 

Head for Sales of Government, Education & Health 
Marcel.reno@multilaser.com.br 
cel / whats: +55 11 97310-5952 

escritório: +55 11 3076-3652 
Av. Brg. Faria Lima, 1811 - Jd Paulista - São Paulo . SP 

www.multilaser.com.br 

mailto:Marcel.reno@multilaser.com.br
http://www.multilaser.com.br/


MULTILASER INDUSTRIAL SA - CNPJ 59.717.553/0001-02 - INSCRIÇÃO 112.159.766.117 - AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, Nº1811, 12º ANDAR, CEP 01452-001 - SÃO PAULO – SP

TERMÔMETRO SEM CONTATO

SKU: HC260

CARACTERÍSTICAS:
Termômetro sem contato, com capacidade de aferir temperatura tanto de objetos quanto de seres humanos. 

Com precisão de +-0,2°C /+-0.4°F. São indicadas para aferição a distancia (2 - 15 cm) e de forma confiável no resultado. 

Intervalo de Temperatura Corporal: 32 °C ~ 42.9 °C 

Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C

Precisão: +- 0,2°C Com capacidades de armazenar resultado de 30 aferições, este termômetro utiliza de pilhas AAA 2 

unidades (as quais não acompanham o mesmo)

Tamanho do aparelho, 136 ×87 × 40mm , com peso de 88g.

Alterna facilmente entre ° C / ° F

• Visor em LCD HD

• Aferição super rápida <1 segundo

• À distância 2~15cm

• Precisão 32 °C ~ 39 °C = ± 0.2 °C      39 °C ~ 42.9 °C = ± 0.3 °C

• Intervalo de Temperatura Corporal: 32 °C ~ 42.9 °C

• Intervalo de temperatura Objeto: 0 °C ~ 100 °C

• Utiliza pilhas 2x AAA (não acompanha o produto)

• Memória de 30 aferições

• Alterna facilmente entre ° C / ° F

ANVISA: 81596329015

EAN EMBALAGEM

7899838899671


