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Licitação

AVISO DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

COMUNICADO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  E  CONVOCAÇÃO  PARA  APRESENTAÇÃO  DAS
AMOSTRAS.PREGÃO (PRESENCIAL) N° 007/2022.PROCESSO N° 022/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR
LOTE.OBJETO: Contratação  de  Empresa  para  a  seleção  e  r egistro  dos  menores  preços  para  o  eventual
Fornecimento de Kit Uniformes Escolares composto por camiseta, Jaqueta, Bermuda, Short Saia, Calça, Tênis e
Mochila para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Ivinhema-MS, para atender o
exercício 2022, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos e do Termo de Referência (ANEXO
I). A SENHORA FABIANA DE SOUZA RAMOS, PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IVINHEMA-MS, vem por
meio deste,  comunicar  que com referência  ao  Processo nº 022/2022 –  Pregão Presencial  nº 007/2022 –  A
empresa: M. X. A REPRESENTAÇÕES COMERCIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS tinha o prazo até o dia 01 de
Abril  de  2022  para  apresentação  das  amostras,  em  razão  do  prazo  decorrido  e  a  não  apresentação  das
amostras fica a empresa DESCLASSIFICADA, ficando desde já CONVOCADO o segundo colocado a Empresa:
VICKYTEX  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  UNIFORMES  LTDA  do  presente  processo  licitatório  para
apresentação das amostras dentro do prazo estipulado em edital, conforme:“7 – DA APRESENTAÇÃO DAS
AMOSTRAS” 7.1.1. Apresentar em 15 (quinze) dias úteis após a empresa ser declarada vencedora, sob pena
de desclassificação, as amostras a serem apresentadas conforme descritas no Termo de Referência ANEXO I e
as especificações do  ANEXO II, devendo esta permanecer retida.7.1.2. As amostras deverão ser entregues
identificadas com etiquetas autocolantes, constando o nome da empresa.7.1.3.  Caso a(s) amostra(s), da (s)
empresa(s)  que  ofertou  (ram)  o  menor  preço  seja(m)  incompatível(is)  com o  objeto  da  licitação,  será(ão)
convocada(s) a(s) empresa(s) subseqüente(s), na ordem de classificação, para apresentação de amostra(s). As
amostras aprovadas permanecerão em poder do Município de Ivinhema-MS até a entrega definitiva do objeto
licitado,  com  vistas  à  avaliação  da  conformidade  entre  a  amostra  aprovada  e  os  produtos  efetivamente
entregues. Ivinhema-MS, 04 de Abril de 2022.Atenciosamente. Fabiana de Souza Ramos- Pregoeira 


