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Ilmo(a). Sr(a). Pregoeiro(a) da Superintendência Municipal de Licitações da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO

 

 

 

Pregão Eletrônico 39/2019

Lote 01 - Bioquímica

 

LABINBRAZ COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado integrante do Grupo Wiener Lab, já qualificada nos autos do Pregão
Eletrônico 39/2019, vem, com fundamento no item 8.4 do Edital, não obstante o dever de autotutela da administração pública, requerer
DILIGÊNCIA a este douto órgão superintende para exigir e conferir possíveis Notas Fiscais que comprovem, de fato, no período indicado
no atestado, a efetiva remessa de materiais pela BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA ao
laboratório emitente do atestado CEACLIN - Centro de Análises Clínicas de Porto Velho, tendo em vista fortes indícios de que os
materiais NUNCA foram fornecidos por esta companhia ao laboratório indicado.

 

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos para apresentar votos de consideração e prestígio.

 

 

Gustavo Felizardo

Jurídico

 

Labinbraz Comercial Ltda.

Av. Guido Caloi, 1935 – Blocos A e B – Térreo – CEP 05802-140

São Paulo – SP – Brasil

Tel: (55 11) 2162-0225   Fax: (55 11) 2162-0228  

gustavo.felizardo@wiener-lab.com.br   –   http://www.wiener-lab.com.br

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e as informações nela contidas são confidenciais, protegidas por sigilo profissional e por lei. É vedada a
transmissão ou divulgação de seu conteúdo a terceiros, que não seus destinatários. O uso não autorizado de tais informações, incluindo, mas não se limitando a,
qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação ou omissão, é proibido e sujeitará o agente às penalidades cabíveis. Se você não for o destinatário previsto
desta comunicação, queira por gentileza excluir e destruir todas as cópias em seu poder, informe o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e que
está ciente de que a leitura ou a divulgação bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação estão expressamente proibidas.
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