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HISTÓRICO Fts.. 	_. 

Prezada, 
	 Proc.: 	 

Considerando a solicitação de analise de amostras constantes do seguinte certame: 

MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

EDITAL: 036/2021 

PROCESSO: n° 210/2021/DL/PMD 

OBJETO: Formalização de ata de registrq de preços visando a eventual aquisição de seringas, 
objetivando atender o Bloco da Assistência Farmacêutica. 

Considerando o item 7.4.13.2. 0(a) pregoeiro(a) exigirá que a licitante classificada em 
primeiro lugar apresente amostra, observando-se o procedimento estabelecido no Termo de 
Referência pelo órgão requisitante, sob pena de não aceitação da proposta. 

I. A análise para avaliação técnica da conformidade e da compatibilidade da documentação 
e das amostras com as especificações constantes na proposta de preços será efetuada pela 
Comissão de Análise e Acompanhamento de Procedimentos Licitatôrios, cujo resultado será 
reproduzido em Laudo consignando as razões que levaram à aceitação ou rejeição da mesma. 

• A empresa GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRIELI, CNPJ: 32.181.809/0001-53, atendeu ao solicitado em 
Edital para os itens 01 e 02, estando regular quanto as características exigidas: 
SERINGA 0,5 ML SERINGA material: polipropileno, capacidade: 0,5 ml, tipo vedação: 
êmbolo de borracha, adicional: graduada (escala UI), numerada, tipo agulha: c, agulha 
fixa cerca 30g x 8mm, esterilidade: estéril, uso único. 

Estando as amostras em conformidade e compatíveis com o solicitado em Edital. 

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos. 
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Atenciosamente, 
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