
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 138/2022

2 ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

No  cumprimento  das  exigências  estabelecidas  no  item  18 do  Edital  de  Pregão 

Eletrônico  nº  138/2022,  com  objeto  o  “Aquisição  de  uniformes  esportivos  personalizados, 

conforme  solicitação  da  Secretaria  Municipal  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude”  convoco  a  

licitante relacionada  para apresentar amostra até a data de 01 de  março de 2023 às  17:00, 

conforme segue:

EMPRESAS ITENS

E PENTEADO CONFECCAO E COMERCIO DE UNIFORMES
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 

08, 09 e 10

As amostras deverão ser entregues aos servidores responsáveis pelo setor de amostras,  

situado no endereço, Avenida Venezuela, n° 247 – Bairro Nações – neste Município.

Todos  os  itens  serão  avaliados  se  as  especificações  do  produto  correspondem ao 

descritivo solicitado em edital. 

O método de análise será a observação e as licitantes poderão estar presentes durante o 

processo de análise.

Caso a Amostra seja reprovada pela Comissão, será passado para o segundo colocado 

o qual terá o mesmo prazo para entrega das  Amostras, a partir do envio do comunicado por 

email ou da própria sessão se presente, e assim sucessivamente até obter amostras aprovadas 

pela Comissão de Análise de Amostras.

Em cumprimento ao item    18   do Edital, informa-se que a análise das amostras   

será realizada às   14:00   do dia   02   de   março   de 2023.  

Devendo entregar as amostras até dia   01   de   março   de 2023   às 17:00.  

Informo que a prefeitura não realizara o recebimento das amostras nos dias 20, 

21,  22 e  27 de  fevereiro  uma vez que  será  feriado neste  município conforme portaria 

001/2023 publicada no diário oficial na data de 09 de janeiro de 2023.

Fazenda Rio Grande/PR, 16 de fevereiro de 2023

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro Municipal
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