
Assunto:
Re: QUARTA CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS
- PP 12/2022 - PM FARTURA *AVISO*

De Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP <contratos@fartura.sp.gov.br>

Para:
<multmarcos429@gmail.com>, <malhariacentral@gmail.com>,
<rvlcomercioeservicos@gmail.com>, <pratiqueesportes@hotmail.com>

Data 07/12/2022 11:01

 ** A V I S O **

Considerando que a data limite para o protocolo das amostras solicitadas ou envio do código de rastreio pelas empresas MELHOR
OFERTA e JOAO HENRIQUE é 09/12/2022 (sexta-feira);

Considerando o Decreto Municipal n° 4.121, de 07 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o funcionamento das repartições
públicas municipais, tendo em vista o jogo da Seleção Brasileira de futebol;

Considerando que o expediente será das 08h ás 11h;

Informo que as amostras podem ser protocoladas presencialmente até às 11 horas do dia 09/12/2022. Já o código de rastreio pode
ser enviado por email ou protocolo eletrônico, normalmente, durante todo o dia.

 

  

Favor confirmar o recebimento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

 

Daniela Midéa

Setor de Licitações/Contratos

(14) 3308-9344

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, desde já fica
notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, limitando-se sob as penas
da lei a notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail
podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de
vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade com relação ao seu
conteúdo.

Em 02/12/2022 09:10, Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP escreveu:



 

Bom dia!

Informo que as empresas RVL COMÉRCIO e MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA não apresentaram suas amostras (ou
código de rastreio do envio) no prazo estipulado, ou seja, até 01/12/2022. Portanto, as mesmas estão desclassificadas dos
seguintes itens:

RVL COMÉRCIO: Item 44 - MEIA CANO ALTO FUTEBOL DE CAMPO 

MALHARIA CENTRAL: Item 59 - UNIFORME BASQUETE FEMININO e Item 62 - UNIFORME BASQUETE MASCULINO

No mais, CONVOCO as seguintes empresas remanescentes a apresentarem suas amostras (ou código de rastreio de envio) no
prazo máximo de 05 dias úteis, ou seja, até 09/12/2022 (sexta-feira):

 MELHOR OFERTA COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA 

44 - MEIA CANO ALTO FUTEBOL DE CAMPO - MAGIC  APRESENTAR AMOSTRA

JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALÇADOS

59 - UNIFORME BASQUETE FEMININO TAMANHO G  - MARCA PRÓPRIA APRESENTAR AMOSTRA

62 - UNIFORME BASQUETE MASCULINO TAMANHO G - MARCA PRÓPRIA APRESENTAR AMOSTRA

  

Favor confirmar o recebimento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

 

Daniela Midéa

Setor de Licitações/Contratos

(14) 3308-9344

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, desde já fica
notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, limitando-se sob as
penas da lei a notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-
mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre
de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade com relação ao seu
conteúdo.


