Licitações
Rua Cap Argemiro Monteiro Wamdeley, 161
Capão Raso – Curitiba/PR
81.312-170
3316-5967
jafonseca@feaes.curitiba.pr.gov.br

Curitiba, 07 de dezembro de 2020.
Ofício nº 222/2020 - CPL/Feas

Ref. Solicitação de amostra - Pregão Eletrônico n.º 098/2020- Feas

Prezado(a) Senhor(a):

Venho por meio deste, solicitar AMOSTRA do seguinte item:


05: 218044/ Cateter Ureteral 6FR (Pielografia)- 01 unidade;

Tal solicitação está prevista no item 10.1 do Edital de Embasamento, qual
seja:
“A solicitação de amostra (s) poderá ser feita pela
Pregoeira, a critério do setor solicitante, portanto a (s)
empresa (s) participante (s) deverá (rão) apresentar
amostra (s) completa (s) do (s) item (ns) solicitado (s), em
sua (s) embalagem (ns) original (is), devidamente
identificada (s), no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a
partir da solicitação formal da Pregoeira (através de
Ofício ou e-mail). A (s) amostra (s) deverá (ao) ser
entregue (s) no endereço que será indicado no
documento enviado pela Pregoeira”.

Para efeito de PROTOCOLO, a proponente deverá apresentar junto com a(s)
amostra(s) relação do(s) item (ns) entregue(s) em duas vias. A(s) amostra(s) apresentada(s)
por sua empresa deverá (ão) ser da mesma marca da cotada no Pregão Eletrônico acima
citado.

A

empresa

deverá

encaminhar

as

amostra(s)

acima

solicitada(s)

(devidamente identificado(s) com o número do Pregão Eletrônico nº 098/2020- Feas,
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nome da empresa, bem como os itens correspondentes) até às 17h do dia 09/12/2020
(quarta- feira).

A(s) amostra(s) deverá (ão) ser encaminhada(os) para a sede da Feas,
sito à Rua Cap Argemiro Monteiro Wanderley, 161, sala 305, Capão Raso – Curitiba/PR,
CEP 81.312-170, aos cuidados de Janaina Barreto Fonseca, no horário das 08h (oito
horas) às 17h (dezessete horas) de 2ª (segunda-feira) a 6ª (sexta-feira), telefones
para contato (41) 3316-5967.

A não apresentação da(s) amostra(s) solicitada(s) no prazo estabelecido
acima acarretará na desclassificação do (s) referido(s) item (ns).

Janaina Barreto Fonseca
Pregoeira

À Empresa
Asli Comercial Eireli.
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