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CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  

EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR. 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 089/2019 – PMM 
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES EM ATENDIMENTO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO.  
 
A Pregoeira no uso de suas atribuições legais, designada pelo Decreto nº 514/2019 do dia 
02/09/2019, informa que não havendo interposição de recurso, vem através da presente 
CONVOCAR às empresas classificadas referente ao edital epigrafado, para apresentar 
AMOSTRAS dos lotes  relacionados abaixo: 

1) ANDRARI INDUSTRIA TEXTIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.696.414/0001-62, nos lotes 
01 (jaquetas em malha colegial de 1º linha, calça em malha colegial, short saia em malha 
colegial de primeira linha e bermuda em malha colegial), 02 (camiseta manga curta, camiseta 
manga longa e camiseta regata), 03 (jaqueta de inverno com capuz), 04 (tênis)  e 07 (camisa 
polo masculina 1 e  camisa polo feminina). 

2) H.A ERBE & CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 76.518.323/0001-33, no lote 09 
(camiseta proerd).  

3) MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
30577.619/0001-24, no lote 08 (jalecos para professores). 
 
As empresas vencedoras deverão apresentar no prazo e  30 (dias) úteis após o recebimento 
da presente convocação, para a análise da comissão da Secretaria de Educação, amostra 
personalizada acompanhada de toda documentação necessária. A empresa deverá 
encaminhar a amostra para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, sito a rua 
da Fonte, nº 331, Centro, no horário comercial das 08h00m às 11h30m – 13h00m as 17h00m, 
aos cuidados da “Comissão de Análise”. Caso a empresa não apresente amostra ou a mesma 
for reprovada, será desclassificada, e serão convocadas as empresas conforme ordem de 
classificação da etapa de lances, para que apresentem as suas amostras no mesmo prazo.  
O primeiro colocado no lote 04 (tênis) deverá apresentar a amostra no prazo de 30 (dias) 
úteis após o recebimento da presente convocação, para a análise da comissão da 
Secretaria de Educação, amostra personalizada acompanhada com Parecer Técnico de 
Inspeção Visual, emitido por laboratório com Acreditação do Inmetro, que comprove as 
especificações do objeto (tênis) contidas nesse edital. Como também Laudos de Laboratório 
com Acreditação do Inmetro. OBSERVAÇÃO: Todas as amostras acima citadas deverão ser 
entregues e confeccionadas de acordo com o ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA 
constante no edital. 
 
 

Matinhos, 07 de novembro de 2019. 
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