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CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  
EMPRESAS CLASSIFICADAS EM 4º LUGAR. 

 
 
A Pregoeira no uso de atribuições legais, mediante Decreto nº 106/2019 de 21/02/2018, torna 
público às empresas participantes do PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 149/2018 – PMM, que prevê a AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E 
NÃO PERECÍVEIS, que CONVOCA as empresas abaixo relacionadas para apresentar 
amostras conforme Termo de Referência do edital: 
 
 
 MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ nº 27.486.278/0001-77 – dos seguintes itens: 83 (feijão preto tipo 01), 164 (café em pó 
homogêneo) e 170 (café em pó homogêneo).  
 
 

Observação: Deverão ser apresentadas as amostras no prazo máximo e impreterível de até 
03 (três) dias úteis após o recebimento da presente convocação. As amostras deverão estar 
identificadas com o número do processo, o respectivo número do item 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 contam nas especificações 
técnicas. Os produtos devem ser entregues nas suas embalagens originais que serão 
fornecidos no ato no recebimento dos produtos após empenho. O custeio das amostras será 
da empresa vencedora, não cabendo pleito posterior de indenização por despesas realizadas 
para poder participar do certame. As amostras e os documentos deverão ser entregues na 
Secretaria Municipal de Educação, sito a Rua da Fonte, nº 331, bairro centro, Matinhos/PR., 
aos cuidados da nutricionista Salete Brandalize, telefone: (41) 39716155, no horário das 
08:00hs às 14:00hs de segunda a sexta-feira. As amostras serão submetidas à avaliação 
sensorial com posterior emissão de parecer técnico, sendo condição essencial a aprovação 
para classificação da proposta.  

 

Matinhos, 26 de março de 2019. 
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