FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

ANEXO I
DO PREGÃO N° 066/2017
PROCESSO
Item

Quantidade Unid

001

2.700 PCT

N° 099/2017
Descrição

CAFE MOIDO - PACOTE DE 500 GRAMAS - SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE CAFE ( ABIC) - VALIDADE SUPERIOR A 3 / 4 DO TEMPO DE FABRICACAO. - Obs.:

OBSERVAÇÕES:

01.) Marcas Aprovadas:
- Pilão, Terreiro, La Santè, Pelé, Utam, Mestre da Torra e Perdizes.

02.) Amostras:
- A empresa que oferecer produdos/marcas não aprovadas , conforme observação 01, e for classificada em primeiro lugar no processo licitatório,
deverá apresentar AMOSTRAS dos itens vencedores em conformidade com as especificações descritas no anexo I deste edital e registro no
Ministério da Saúde (quando houver), no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob a pena de ser automaticamente desclassificado do certame;
E ainda, caso seja de interesse da empresa licitante, a amostra pode ser enviada antes da abertura do presente pregão, podendo assim ter o
parecer técnico no momento do certame.
- As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual avaliará sua adequação às especificações técnicas
contidas no Edital, considerando, ainda, a qalidade e o uso a que se destinam;
- Independente do resultado posterior da análise da amostra, o pregoeiro dará continuidade ao certame passando a análise dos documentos de
habilitação da arrematante;
- Estando conforme o produto, a licitação será homologada e ficará o vencedor obrigado a fornecer o produto ofertado nas mesmas condições
apresentadas, sob pena de sofrer as penalidades previstas no Edital;
- Reprovada a amostra, o pregoeiro convocará a segunda colocada para, no mesmo prazo, apresentar o seu produto e assim sucessivamente;
- Fica dispensada da apresentação de amostras a licitante cuja marca do produto seja conhecida e aprovada pela área técnica da Fundherp.

03.) Entrega:
- Sendo: 900 Pct para: 02/10/2017; 11/12/2017 e 26/02/2018.
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