
Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Processos <sap.upr@joinville.sc.gov.br>

Amostra Item 22
2 mensagens

Dirceu Mori <mori@previx.net> 9 de janeiro de 2023 às 14:27
Para: sap.upr@joinville.sc.gov.br

Boa tarde!!

 

No dia 05/12 fomos convocados para o envio de amostra para o item 22 do pregão eletrônico nº 324/2022, a mesma foi postada no dia
06/12 e entregue no dia 12/12 conforme rastreio do Correio em anexo, hoje recebemos a mensagem no Comprasnet que nossa
empresa foi desclassificada por não ter enviado as amostras.

 

Pedimos por gentileza que seja verificado qual o problema que ocorreu.

 

Ficamos acompanhando o processo e aguardamos vossa manifestação a respeito.

 

Grato.

 

Att.

 

Dirceu Luiz Mori

Previx Produtos Para Saúde Ltda

e-Mail: mori@previx.net

Fone: Fixo (49) 3323 6274

Móvel: (49) 99981 1148

 

RastreamentoJoinville.pdf
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Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Processos <sap.upr@joinville.sc.gov.br> 9 de janeiro de 2023 às 14:44
Para: Dirceu Mori <mori@previx.net>

Acuso recebimento.

Atenciosamente,

Giovanna C. Gossen
Matrícula 36414
Pregoeira - Unidade de Processos
Secretaria de Administração e Planejamento
(47) 3431-3230

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Acessibilidade Português

Rastreamento

OV 227 018 266 BR

Deseja acompanhar sua encomenda?
Digite seu CPF/CNPJ ou código* de rastreamento.

AA123456785BR

* limite de 20 objetos




Digite o texto contido na imagem

SEDEX

Objeto entregue ao destinatário
Pela Unidade de Distribuição, JOINVILLE - SC
12/12/2022 09:17

Objeto saiu para entrega ao destinatário
JOINVILLE - SC
12/12/2022 07:04



Objeto postado após o horário limite da unidade
RAFARD - SP
Sujeito a encaminhamento no próximo dia útil
06/12/2022 14:59

Fale Conosco

Registro de Manifestações

Central de Atendimento

Soluções para o seu negócio
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Suporte ao cliente com contrato

Ouvidoria

Denúncia

Sobre os Correios

Identidade corporativa

Educação e cultura

Código de ética

Transparência e prestação de contas

Política de Privacidade e Notas Legais

Outros Sites

Loja online dos Correios

© Copyright 2023 Correios

Buscando...
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MEMORANDO SEI Nº 0015495079/2023 - SAP.LCT

 

 

Joinville, 09 de janeiro de 2023.
À
SES.UAF.ACM
 
Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 324/2022
Objeto: Aquisição de insumos da linha têxtil para atendimento aos pacientes no Hospital São José
de Joinville e Unidades de Saúde da Rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de
Joinville.
 

Prezado(a) Senhor(a),
 
Conforme vosso Memorando SEI nº 0015475366/2023 - SES.UAF.ACM, a

coordenação do CAME informou que a empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA não realizou
a entrega da amostra para o item 22.

Por essa razão, na sessão de julgamento ocorrida nesta data, a empresa foi desclassificada
para o item 22, conforme subitens 11.9, alínea “g”, e 12.6, do Edital, por não apresentar as amostras no local
e horários estabelecidos.

No entanto, recebemos e-mail da referida empresa informando que a amostra foi postada
no dia 06/12/2022 e entregue ao destinatário no dia 12/12/202 conforme rastreio do Correio enviado anexo
ao referido e-mail, documento SEI nº 0015495046.

Solicita-se manifestação a respeito do recebimento da amostra, para que possamos dar
prosseguimento ao Certame.

Por fim, ressalta-se que, as respostas encaminhadas pelas secretarias constituem parte
integrante do processo e serão transcritas integralmente no julgamento, disponibilizado pelo
Pregoeiro conforme indicado no edital.

Sem mais, a Secretaria de Administração e Planejamento, através da Unidade de
Processos, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

 
Atenciosamente,
 

Giovanna Catarina Gossen
Pregoeira
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Portaria nº 202/2022 - SEI nº 0014581291
 

Documento assinado eletronicamente por Giovanna Catarina Gossen,
Servidor(a) Público(a), em 09/01/2023, às 14:59, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0015495079 e o código CRC 9AD89A7E.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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0015495079v3
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MEMORANDO SEI Nº 0015506261/2023 - SES.UAF.ACM

 

 

Joinville, 10 de janeiro de 2023.
À SES.UAF.CAME
 
Encaminhamos o presente processo para manifestação acerca do questionamento da

empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, onde esta informa que foi entregue a amostra do item
22 em 12/12/2022, conforme solicitado no Memorando SAP.LCT (SEI nº 0015495079).

 
Atenciosamente, 
 

 
Documento assinado eletronicamente por Ivosney Joao Leite Bueno,
Coordenador (a), em 10/01/2023, às 11:48, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0015506261 e o código CRC 05F57290.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4
0015506261v3
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MEMORANDO SEI Nº 0015513039/2023 - SES.UAF.CAME

 

 

Joinville, 10 de janeiro de 2023.
 
 
À
SES.UAF.ACM
 
Em atenção ao Memorando 0015506261, que solicita manifestação acerca do

questionamento da empresa PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, onde esta, informa que foi
entregue a amostra do item 22 em 12/12/2022, conforme solicitado no Memorando SAP.LCT (SEI nº
0015495079), informamos que, em 06/12 recebemos um contato da empresa na pessoa do Sr. Dirceu
informando que  foi enviado um item equivocadamente, solicitando para não considerar, que a empresa estaria
enviando um novo item,  informamos que não iriamos enviar para análise, porém, que a nova amostra deveria
chegar no prazo pois somos um ponto de recebimento, não analisamos e não somo responsáveis pelo pregão,
que demais tratativas deveriam ser realizadas com o pregoeiro. Solicitamos que a informação fosse registrada
via e-mail, qual segue em anexo 0015513359 , recebemos a primeira amostra, porém, não recebemos a
segunda amostra. 

Em tempo, esclarecemos que, consta no anexo do fornecedor como manifestação, a via do
correio que informa que o item saiu para entrega e foi entregue ao destinatário 0015495046, porém todas as
encomendas tem uma via de recebimento, a qual consta o nome e assinatura de quem recebeu a encomenda, e
esse comprovante não consta na manifestação. 

Considerando que de 23/12/22  à 02/01/23 o almoxarifado estava fechado devido o
recesso;

Considerando que temos 15 servidores que poderiam em diferentes horário entre 12 a 23
de dezembro ter recebido o material do carteiro;

Considerando que as entregas vem com canhoto para assinatura de comprovação de
entrega/recebimento conforme modelo anexo 0015513371;

Considerando que algumas amostras ( de outros fornecedores) já foram entregues na sede
da Prefeitura e ou sede da Secretaria de Saúde;

Considerando que não temos amostra pendente de envio para o setor de análise no CAME.
Diante do exposto, solicitamos o comprovante de entrega assinado, assim como, se

possível, os dados de envio que constavam no pacote/caixa, para que possamos apurar o que possa ter
ocorrido.

 
Atenciosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Prus dos Santos ,
Coordenador (a), em 10/01/2023, às 17:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0015513039 e o código CRC 2A8BB213.

Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298 - Bairro Itaum - CEP 89210-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4
0015513039v11
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CAME - Coord de Adm de Materiais e Equipamentos <came.saude@joinville.sc.gov.br>

Amostra
3 mensagens

Dirceu Mori <mori@previx.net> 6 de dezembro de 2022 às 16:58
Para: came.saude@joinville.sc.gov.br
Cc: sergio.madureira@previx.net

Boa tarde!!

 

Informamos que as amostras para o item 22 do pregão eletrônico nº 324/2022 foram postadas ontem de forma
equivocada por nosso fornecedor (Medcal), sendo que as mesmas possuem características diferentes as
solicitadas, sendo assim, novas amostras foram postadas no dia de hoje conforme comprovante em anexo,
solicitamos que o material enviado anteriormente seja ignorado e considerado este último.

 

Seguimos a disposição.

 

Grato

 

Att.

 

Dirceu Luiz Mori

Previx Produtos Para Saúde Ltda

e-Mail: mori@previx.net

Fone: Fixo (49) 3323 6274

Móvel: (49) 99981 1148

 

image (2).png
207K

CAME - Coord de Adm de Materiais e Equipamentos
<came.saude@joinville.sc.gov.br>

7 de dezembro de 2022 às
15:04

Para: Dirceu Mori <mori@previx.net>
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Boa tarde Dirceu, 

Assim que o material chegar vamos informar vocês e não vamos enviar para análise, aguardaremos o envio
seguinte, porém ele precisa chegar dentro do prazo, pois nosso setor somente recebe e redistribui, não sendo
responsável por demais ações durante a faze de licitação. 

Atenciosamente, 
Ana Paula. 
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--

CAME - Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos - SMS - Joinville SC

Rua: Monsenhor Gercino, 1070, Itaum - Fone (47) 3434-0139 

Rua: Presidente Gaspar Dutra, 298, Itaum - (Recebimento) Fone (47) 3434-0139

Dirceu Mori <mori@previx.net> 7 de dezembro de 2022 às 15:20
Para: CAME - Coord de Adm de Materiais e Equipamentos <came.saude@joinville.sc.gov.br>

Agradeço pelo retorno Ana Paula.

 

Att.

 

Dirceu Luiz Mori

Previx Produtos Para Saúde Ltda

e-Mail: mori@previx.net

Fone: Fixo (49) 3323 6274

Móvel: (49) 99981 1148

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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MEMORANDO SEI Nº 0015515799/2023 - SES.UAF.CAME

 

 

Joinville, 11 de janeiro de 2023.
 
 
À
SES.UAF.ACM
 
Em complemento ao Memorando 0015513039, Considerando que o fornecedor nos

comunicou no dia 06 que foi enviado uma amostra equivocada conforme já informado e e-mail 0015513359 e
que estaria enviando nova amostra.

Solicitamos o comprovante do envio da primeira amostra para análise da data de envio e da
amostra correta, para que fica demonstrado que  ocorreu os dois envios em datas diferentes, para que
possamos elucidar da melhor forma possível o que possa ter ocorrido. 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Prus dos Santos ,
Coordenador (a), em 11/01/2023, às 08:45, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0015515799 e o código CRC 172337FA.

Rua Presidente Gaspar Dutra, nº 298 - Bairro Itaum - CEP 89210-310 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

22.0.103964-4
0015515799v4
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