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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº S-1076/19 

 
DAS AMOSTRAS 

 
 A comissão designada pelo Presidente do CRECI/PR, torna público, a apresentação das 
AMOSTRAS dos móveis que foram exigidos em edital, a todos os interessados, entre os dias 
26/06/2019 (quarta-feira) e 27/06/2019 (quinta-feira) . 

  As amostras estarão disponíveis na sede do CRECI/PR à Rua General Carneiro, 680 – 
Centro – Curitiba/PR, para apreciação dos interessados em horário comercial, das 08:30 às 
12:00 horas ou das 13:00 às 17:00 horas. 
  Conforme determina o item 6.1.2 do termo de referência os critérios de julgamento 
das amostras são:  

a. Qualidade: deve estar presente no processo produtivo total, 
compreendendo matéria-prima empregada, componentes, preparação, 
acabamento, cola, solda, dentre outros. 

b. Durabilidade: resistência de forma geral. 
c. Atendimento integral as especificações técnicas: contidas no detalhamento 

técnico de produtos, nas normas técnicas da ABNT e demais correlatas. 
  Entende-se o termo “amostra”, como sendo um exemplar completo, do tipo de 
mobiliário solicitado, construído com materiais novos, seguindo as especificações técnicas 
deste Edital e seus Anexos, com o fim de ser analisada quanto à conformidade com o 
especificado. 

 
   Em resumo dos itens para amostragem:  

LOTES ITENS PARA 
AMOSTRAS 

EMPRESA CLASSIFICADA 

1 1, 9 e 13 DOPE MÓVEIS LTDA - EPP 

2 S/Amostra DOPE MÓVEIS LTDA - EPP 

3 S/Amostra 
MUNDUS NOVUS IND. E COM. DE 

MÓVEIS LTDA 

4 48, 49, 50, 51 e 52 OMP DO BRASIL LTDA 

5 53 e 55 H DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA 

6 57 
EUROLINE COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 

 
   O prazo de apresentação das AMOSTRAS, para o público em geral, se encerrará, às 
17:00 horas do dia 27/06/2019 (quinta-feira) 
 
Curitiba, 25 de junho de 2019. 
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