
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2023

1 ª CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS

No  cumprimento  das  exigências  estabelecidas  no  item  15 do  Edital  de  Pregão 

Eletrônico nº 02/2023, com objeto o “Contratação de empresa para confecção de Uniformes dos 

Guardiões,  conforme  solicitação  da  Secretaria  de  Administração”  convocamos  as  licitantes 

relacionadas para apresentarem amostra até a data de 13 de março de 2023 às 17:00, conforme 

segue:

EMPRESAS ITENS

PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 01, 02, 03 e 04

FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

LTDA

05

As amostras deverão ser entregues ao responsável pelo Almoxarifado Central, situado 

na Avenida Venezuela nº 247, Nações I, neste Município.

A Análise  das  amostras  será  realizada  pela  Comissão  Permanente  de  Avaliação  de 

Amostras, nomeados pela portaria nº 194/2021 em conjunto com os fiscais de contrato.

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

descritivo solicitado em edital, conforme Termo de Referência complementar ao Anexo I. Caso 

os requisitos solicitados em edital não sejam apresentados, ou seja, considerados insatisfatórios, 

a amostra será reprovada.

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

processo de análise.

As peças dos Uniformes não deverão apresentar costuras tortas, rompidas, remontadas,  

incompletas, tensionadas ou frouxas, pontos falhos, franzimento nas costuras ou pregas.

Juntamente com as amostras as proponentes deverão encaminhar declaração indicando 

minuciosamente todas as especificações dos produtos por ela ofertados.

As  amostras  entregues  deverão  estar  sempre  identificadas  e  acompanhadas  de 

documento protocolo em que estarão listadas, em duas vias.

Serão  desclassificadas  as  empresas  cujos  materiais  não  atendam  às  exigências 

constantes  deste  Edital,  e  cujas  amostras  não  sejam  aprovadas  pelo  fiscal,  tudo  conforme 

descrições técnicas do objeto.

Caso a(s) Amostra(s) seja(m) reprovada(s) pela Comissão ou se a empresa convocada 

não comparecer dentro do prazo estipulado, será passado para o segundo colocado o qual terá o 

mesmo prazo para entrega da(s) Amostra(s), a partir do envio do comunicado por email ou da  

própria sessão se presente, e assim sucessivamente até obter amostras aprovadas pela Comissão 

de Avaliação de Amostras e pela servidora designada pela Secretaria solicitante.
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A reprovação da amostra de um item implica em desclassificação da proposta como um 

todo e na inabilitação da empresa.

As  amostras  estarão  disponíveis  para  retirada  pela  licitante  que  as  apresentou  pelo 

período de 90 (noventa) dias, na Divisão de Almoxarifado.

Em cumprimento ao item    15   do Edital, informa-se que a análise das amostras   

será realizada às 09  :00   do dia   14   de   março   de 2023.  

Devendo entregar as amostras até as   13   de   março   de 2023 às 17:00.  

Fazenda Rio Grande/PR, 24 de fevereiro de 2023

Luis Guilherme Rodrigues
Pregoeiro Municipal
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