
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Oficio n.'26812020- Secretaria Municipal de Educação - SEMED

Imperatriz (MA), 10 de setembro de2020

A Sua Senhoria, o Senhor
Francisco Sena Leal
Presidente - CPL
Imperatriz/1VlA.

Seúor Presidente,

Assunto: Solicitação de dilatação de prazo para laudo.

Venho através deste solicitar dilatação do prazo de entrega da amostra mediante contato
prévio com UNISUL COMÉRCIO - EIRELI ME CNPJ: 17.504.05210001-06 Insc.
Estadual: 908.397.32-07 Avenida Carlos Schimidt, 486 - Jardim Apucarana - Apucarana /
PR CEP 86.804-350 paÍa o dia 15 de setembro de 2020, tendo em vista as dificuldades
encontradas causadas pela pandemia de COVID-I9.

1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa especialrzada no fornecimento de Máscaras de proteção
respiratória para o enfrentamento da pandemia de COVID-l9 dando condições adequadas de

trabalho para os profissionais da Educação e dos alunos da Rede Municipal de Educação,
conforme documentos em anexo.

Atenciosamente,

J,

de Educação

Rua Urbano Santos n" 1657 - Juçara - CEP 65.900-505
http://www.imperatriz.ma.gov.br - E-mail: semedimperatriz@gmail.com
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sêmêd imperatrlz <semedimperatriz@gmail.com>fq #meíl

coNvocAçÃo - PREGÃO ELETRôruICO N 30/2020
2 mensagens

[UNISUL] Licitação <licitacao@unisulcomercio.com.br>
Para : atendimento@imperatriz.ma.gov.br
Cc: semedimperatriz@gmail.com

4 de setembro de 2020 11:05

Prezados, bom dia

Diante da nossa convocação:

Pregoeiro Para UNISUL coMERCIo EIRELI - Visto prévia classificação de habilitação, conforme previsto em edital,falal abre-se prazo de 24 (vinte e quatro) horas para ap.esentação de amosira, referente aos itens 2 e 4 sob(04/09/2020 pena de desclassificação mediante não apresentação ou manifestação a partir desta mensagem.
10:46:14)

Manifestamos nosso interesse ao fornecimento deste item, entretanto, Íace a distância de nossa localizaçãopoderemos atender ao solicitado, postando via transporte aéreo as referidas amostras dentro do prazo de 24 (vintequatro) horas e posteriormente encaminhando o comprovante de envio.

Podemos prosseguir desta forma? Pois a exigência 
"\ ?4 (vinte quatro) horas para apresentação in loco, prejudicatodas as licitantes localizadas distantes do múnicípio de lmperatriz.

Aguardamos resposta o mais breve possÍvel.

Atenciosamente,

Thlago Saraiva - Depto Comercial

tlmt* UNISUL CO!íÉRCIo . EIRELI ME

CNPJ: 17,504,0520001-06 - tnsc. Estaduat: 90g.397.3247

Avenida carlos schimidt, 4g6 - Jardim Apucarana - Apucarana / pR cEp g6.g04-gs0

(43) 3361-3450 / 3460 comercial (43) 3422'127gFábrica - licitacao@unisulcomercio.com.br

Antes de imprimír pense na sua responsabilidadee comprornlss a Çom a Meio Ambiente e compromotimenta comos cusÍos.
Esfa mensage m' incluindo seus anexos, podem conter informaçoes confidenciais e/ou pivilegiadas, caso você tenha recebido este e-mail
',i[f'flii;!ií,í!l\;ii!i.ou 

divutguà as inrormaçoe' ,'r, àãr',aÃi."É|pí, a*r ,iii, i,iiiaiirirt o remetente, respondendo ao e_
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semed imperatriz <semedimperatriz@gmail.com>
Para: "[UNISUL] Licitaçáo' <licitacao@unisulcomercio.com.br>

10 de setembro de 202011:32

BOM DIA!!

Venho através informa que foi concedido o pedido de dilatação do prazo de entrega da amostra para o dia
15 de setembro de 2020, tendo em vista as dificuldades encontradas causadas pela pandemia de COVID-
19.

att
Denner José
Departamento Financeiro - SEMED
[feÍo das mensagens anteriores oculto]
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