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O SISTEMA FIEP, por meio de sua Comissão de Licitação, torna pública COMUNICADO referente ao edital de licitação 
acima relacionado, conforme segue: 
 
O item 16, Anexo II do edital do Pregão Eletrônico nº 2.0256/2020, dispõe sobre a possibilidade de solicitação de amostras, 
assim descrita: 

 
16. Amostras 
Após a empresa ser declarada como arrematante, poderá a Comissão de Licitação do Sistema Fiep 
solicitar o envio de amostra(s) do(s) produto(s), e estas amostras deverão ser apresentadas em 
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 
• A solicitação de Amostras se dará mediante publicação de Comunicado no site Sistema Fiep 
convocando o proponente arrematante para sua apresentação conforme prazo descrito acima. 
• Após apresentação do material solicitado, o mesmo será encaminhado a Unidade Técnica Demandante 
para análise, verificando-se os seguintes critérios: 
a) Qualidade; 
b) Conformidade com Edital; 
• Os demais participantes do processo licitatório poderão realizar vistas as amostras entregues pela 
empresa arrematante, mediante agendamento de data via e-mail. (grifou-se). 

 
Sendo assim, com fulcro na previsão supracitada, convocamos o arrematante, empresa COSTA BENTO & BENTO LTDA 
ME, para entrega das amostras de acordo com o quadro abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
QTDE A SER ENTREGUE 

PARA AMOSTRA 

1 

COFFE BREAK 01 
 
BEBIDAS 
Café - mínimo de 80 ml por pessoa 
Leite - mínimo de 40 ml por pessoa 
Chá - mínimo de 40 ml por pessoa 
Suco natural (02 tipos) ou refrigerante - 
mínimo de 300 ml por pessoa 
 
Cardápio sugestionado: 
SALGADOS – 8 unidades de 20gr por 
pessoa 
Esfiha de carne e de frios 
§ Coxinha de frango 
§ Risolis de carne 
§ Bolinha de queijo 
§ Croquete de frios e de queijo 
§ Kibe 
§ Mini sanduíche c/ frios 
§ Pão de queijo. 
 
DOCES – 02 unidades de 30gr por 
pessoa 
 
§ Aspiral (coco, romeu e julieta, creme c/ 
frutas cristalizadas). 
§ Croissant (goiabada, coco, damasco, 
romeu e julieta e chocolate) 
§ Daneze (creme c/ frutas cristalizadas, 
creme c/ chocolate, prestígio, banana c/ 
creme, banana c/ doce de leite, romeu e 
julieta) 
§ Folheado (maçã, banana, coco c/ 
creme). 
§ Mini sonho (creme, goiabada, doce de 
leite, brigadeiro, nata, beijinho, chocolate) 
§ Grustoli 
§ Maria mole. 
Incluso: copos descartáveis ou de cristal 
(conforme solicitado), guardanapos, 

Para 05 (cinco) pessoas 
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toalhas e decoração para a mesa do 
buffet. 
 
A definição dos itens escolhidos do 
cardápio sugestionado e quantidade de 
pessoas serão informadas no ato da 
solicitação  

 
 
 
ATENÇÃO: 
 
a) LOCAL DE ENTREGA DAS AMOSTRAS:  

 

UNIDADE ENDEREÇO CEP CNPJ Cidade 

 SESI 
Rua Antonio Carniel, 

499  
87015-330 03.802.018/0019-24  Maringá - PR 

SENAI 
CTM 

Rua José Correia de 
Aguiar, 361 

87053-276 03.776.284/0030-35 Maringá - PR 

 

 

b) Todos as amostras deverão ser identificadas conforme disposto em edital, mesmo aquelas que 

estiverem fora de suas caixas de embarque. 

c) O prazo para entrega das amostras encerra-se em 02/06/2020 às 18h. 

 
 

Curitiba, 26 de maio de 2020. 

 
 

Atenciosamente, 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 


