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CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  
EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 2º LUGAR. 

 
 
A Pregoeira no uso de atribuições legais, mediante Decreto nº 172/2019 de 05/04/2019, torna 
público às empresas participantes do edital PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 058/2019 – PMM, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES 
PARA SUPRIR A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, que devido a inabilitação da 
empresa ADL COMERCIAL EIRELI, conforme ata da sessão constante no processo licitação, 
CONVOCA a empresa SATÉLITE COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº 
82.629.072/0001-67, para apresentar amostra referente ao lote 22. 
 
Observação: Deverão ser apresentadas amostras de todos os itens no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após a realização do certame. As amostras poderão ser confeccionadas com a 
personalização exigida no Edital, porém a empresa que não entregar personalizado, deverá 
enviar junto com as amostras uma declaração onde a mesma se compromete a entregar todos 
os itens personalizados após a homologação do Pregão. As marcas apresentadas nas amostras 
deverão ser as mesmas marcas entregues aos alunos. Não serão admitidas trocas de marcas. A 
arte deverá ser solicitada pelo licitante à Prefeitura Municipal e/ ou a Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura e estar em perfeita condições para análise. 9.1.1. Critérios de Amostras: a) 
Os cadernos Linguagem, Cartografia (desenho), Matemática (1x1 e 0,7x0, 7 cm), Caligrafia e 
Cadernos Grandes pertencerão ao mesmo lote. Seguindo a arte da ilustração. Deverão ser 
entregues em forma de kit de acordo com o seguimento de cada ano. Os cadernos deverão vir 
em embalagem plástica transparente reforçada com fecho de ziper. Inclusive para análise da 
amostra. Na entrega: O kit deverá conter os cadernos de cada segmento, de acordo com a 
tabela oferecida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura assim que solicitado pela 
empresa ganhadora. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ESTADO DO PARANÁ 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Página 45 de 78 – referente ao Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 058/2019 – Processo nº 100/2019 – PMM Rua Pastor Elias Abrahão, 22 
Fone: (41) 3971-6003/6140 CEP 83.260-000 - Matinhos – Paraná - Brasil 
licitacao@matinhos.pr.gov.br b) O kit deverá conter os cadernos de cada segmento, de acordo 
com a tabela oferecida pela Secretaria de Educação assim que solicitado pela empresa 
ganhadora. Os aventais deverão vir em embalagens identificando o quantitativo, e a unidade de 
ensino. c) As pastas portfólio deverão vir separadas em embalagens identificando a quantidade, 
unidade de ensino, e o segmento. Os lápis deverão vir separados em caixas contendo 50 
unidades. A bobina de papel kraft - Deverá ser separada por unidade de ensino com 
identificação da Escola/Cmei e quantitativo. Os sulfites deverão vir separados em caixas 
identificando os quantitativos de cada Unidade de Ensino, Escola/Cmei As amostras deverão 
estar perfeita condições para análise, devendo seguir o que exige no Termo de Referência do 
edital.  

 

Matinhos, 19 de agosto de 2019. 
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