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De : Jéssica de Oliveira Travesani
<jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br>

Assunto : PESQUISA DE PREÇOS nº 006/2023 - Solicitação de
Propostas de Preços - Associação Hospitalar de Proteção á
Infância Dr. Raul Carneiro - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

Cco : Licitações <licitacoes@labcompany.com.br>, casalab
<casalab@casalab.com.br>, vendas
<vendas@jrehlke.com.br>, Dsyslab
<comercial@dsyslab.com.br>, comercial
<comercial@brulab.com.br>, cotacoes
<cotacoes@induslab.com.br>,
vendas@progenixlab.com.br, jrehlke@jrehlke.com.br,
vendas <vendas@labcompany.com.br>

Zimbra jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br

PESQUISA DE PREÇOS nº 006/2023 - Solicitação de Propostas de Preços - Associação
Hospitalar de Proteção á Infância Dr. Raul Carneiro - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE

ter., 03 de jan. de 2023 15:35
 1 anexo
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Prezado Fornecedor, boa tarde!
 
A Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro - Hospital Pequeno
Príncipe, encaminha em anexo especificações e orientações para
elaboração de Propostas de Preços para participação no Processo de Licitação
- Pesquisa de preços (aquisição medicante 03 orçamentos) nº 006/2023, o qual está em
condução para aquisição de INSUMOS - DESCARTÁVEIS, no Âmbito do
TERM DE COMPROMISSO PRONAS 2014 - "Deficiência Intelectual e Autismo" - NUP
25000.161705/2014-37.
 
Considerando a urgência na aquisição, solicitamos gentilmente o envio de propostas de preços
até às 17h00 do dia 09/01/2023.
 
=> Solicitamos gentilmente o envio de orçamentos com o menor preços disponível, validade da
proposta, prazo de entrega e demais condições, conforme orientações do Anexo II da
presente solicitação;
=> Não serão aceitas propostas com prazo de validade inferior a 30 (trinta) dias;
=> Eventual pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado exclusivamente via e-mail;
=> Caso não tenha interesse ou disponibilidade para participação do
processo de aquisição, favos nos sinalizar.
 
=> Favor acusar recebimento do presente e-mail.
 
Atenciosamente,

Jéssica de Oliveira Travesani
Assistente Administrativo
+55.41.3310.1083 
jessica.travesani@pelepequenoprincipe.org.br 
Hospital Pequeno Príncipe www.hpp.org.br Complexo Pequeno Príncipe  www.pequenoprincipe.org.br 
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