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De : Nívia Hanthorne Nita <nivia.nita@hpp.org.br>
Assunto : PP nº 178/2022 - CEDCA 2022 - PELO DIRETO A VIDA

III - CEDCA 2022 - AQUISIÇÃO DE ALBUMINA
Para : laura pedroso <laura.pedroso@grifols.com>, Silvane

Cabral <silmvavendas@outlook.com>,
comercial05@ativahospitalar.com.br, caio leme
<caio.leme@mafrahospitalar.com.br>, andressa cajado
<andressa.cajado@oncoprod.com.br>, Leticia Nayara
da Silva <leticia.silva@rioclarense.com.br>, elaine
mendes <elaine.mendes@gam.com.br>

Zimbra nivia.nita@hpp.org.br

PP nº 178/2022 - CEDCA 2022 - PELO DIRETO A VIDA III - CEDCA 2022 - AQUISIÇÃO
DE ALBUMINA

seg, 27 de jun de 2022 12:13
1 anexo

Boa tarde, 
Prezado Fornecedor

A Associação Hospitalar de Proteção a Infância Dr Raul Carneiro - Hospital
Pequeno Príncipe , objetivando a aquisição de  ALBUMNA, no âmbito do Termo de
Fomento CEDCA 2022 - PELO DIREITO A VIDA III, solicita gentilmente o envio de proposta 
impreterivelmente até amanhã ( 28.jun.2022).

Prazo para emissão de ordem de compra: 1º.jul.2022

Condições:

⇒ Validade superior a 12 meses contados da data da entrega
⇒  Entrega fracionada sendo necessário a entrega do primeiro lote
impreterivelmente até dia 05.jul.2022, demais entregas serão fracionada
finalizando até set.2022.
⇒  O pagamento do valor do objeto será efetuado em até 28 (vinte e oito) dias úteis,
condicionado à apresentação e aprovação da respectiva fatura/Nota Fiscal, juntamente a
Certidão Negativa dos Tributos Federais e da Dívida Ativa e Certificado de Regularização de
Situação para com o FGTS (CRS) para a Contratante. O pagamento será realizado
diretamente ao fornecedor, que deverá informar na Nota Fiscal, o banco, a agência, o
número da conta corrente para crédito dos valores faturados, o número do Termo
de Fomento CEDCA nº  017/2021.
⇒ O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob
pena de não ser efetuado o pagamento.

Contamos com a compreensão e desde já agradecemos.
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⇒ Favor acusar recebimento do presente e-mail

Atenciosamente.
Nívia Hanthorne Nita
 

Coordenadora de Licitações 
 +55.41.3310.1729

 nivia.nita@hpp.org.br 
HospitalPequenoPríncipe www.hpp.org.br ComplexoPequenoPríncipe www.pequenoprincipe.org.br 
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