
Fundação Educacional do Município de Assis 
Campus "José Santilli Sobrinho" 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO LlCITATÓRIO N° 012/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISiÇÃO DE MATERIAL DE 

ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA E REPOSiÇÃO DE 

ESTOQUE DA FEMA. 

O pregoeiro da FEMA faz saber o seguinte: Aos dezesseis dias, 

do mês de abril, do corrente ano, recebeu, via e-mail, pedido de esclarecimento, 

enviado pela empresa CAMPI & SOUZA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 

28.989.601/0001-98, com sede em Rancho Alegre/PR, na Avenida Getúlio Vargas, 

155, Bairro Centro, pretensa participante do processo licitatório em epígrafe. 

A referida empresa solicita esclarecimentos do termo de 

referência, tendo em vista que, alguns itens menciona a entrega de AMOSTRA: 

1) No Termo de Referência, alguns itens está escrito que 

deverá entregar amostra, porém, não fala a data da amostra. 

(ENTREGAR AMOSTRA) 

RESPOSTA: 

Em atenção ao pedido de esclarecimentos solicitado pela 

empresa supracitada referente às especificações dos itens 67, 68 e 69 do Termo de 

Referência, a comissão permanente de licitação da FEMA, após consulta à 

coordenadoria da UPA responsável pelas especificações dos materiais a serem 

adquiridos, ESCLARECE: 

1) DA ENTREGA DE AMOSTRA 

1.1. A vencedora do certame deverá apresentar 01 (uma) amostra de cada 

produto ofertado aos itens adquiridos, como condição para a adjudicação 
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homologação do resultado. 

1.2. A amostra deverá ser entregue na sede da FEMA no prazo de até 03 (três) 

dias úteis, contados da data de realização da sessão do pregão, sendo facultada 

a todas as licitantes a apresentação da amostra juntamente com a proposta. 

Isto posto, sem mais nada a evocar, com a maior consideração, 

subscrevo-me, cordialmente. 

Assis, 17 de abril de 2018. 

~~ 
Maria Sry~eté 'Porto Steiger Elias. 

flregoeira Oficial 
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