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CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  

EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 1º LUGAR. 

 

 

A Pregoeira no uso de atribuições legais, mediante Decreto nº 514/2019 de 02/09/2019, torna 

público às empresas participantes do edital PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 098/2019-PMM QUE PREVÊ A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM 

ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, que CONVOCA a 

empresa P2 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI ME, inscrita 

no CNPJ nº  08.808.811/0001-25 para apresentar amostras no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias após o recebimento da presente convocação, conforme item 9  e 10 do Termo de 

Referência do edital constante no Anexo I: 

 

9. DAS AMOSTRAS 

9.1. Será exigida a apresentação de 01 (uma) amostra de todos os itens, a qual deverá ser 

apresentada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após ser declarado o vencedor provisório 

para apreciação técnica. 

9.2. Fica a critério da Administração Pública, solicitar amostra das demais colocadas na ordem 

de classificação geral, as quais serão convocadas na própria sessão para que, em igual prazo 

apresentem as amostras. 

9.3. A falta de apresentação de amostra ou a apresentação de amostra com características 

diferentes das previstas resultará na desclassificação. 

9.4. As amostras deverão estar identificadas com o número do pregão, processo e nome da 

proponente, bem como uma lista indicativa dos produtos e respectivas marcas que deverão ser 

as mesmas da proposta, bem como estar atendendo todos os itens que constam nas 

especificações técnicas. 

9.5. Os produtos devem ser entregues nas suas embalagens originais que serão fornecidos. 

9.6. As despesas referentes as amostras que serão apresentadas ficarão sob responsabilidade 

da empresa, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas para poder 

participar do certame. 

10. LOCAL DE ENTREGA DAS AMOSTRAS 

10.1. As amostras e os documentos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de 

Assistência Social, sito a Rua Benvenuto Gussi, nº 55, Centro, Matinhos/PR, aos cuidados da 

Comissão de Análise. 

 

 

 

Matinhos, 03 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Janete de Fátima Schmitz 

Pregoeira 

 


