RELATÓRIO DE AMOSTRAS
PROCESSO Nº 0610/2022
OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002020OC00013
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/CPB/2022.
DENOMINAÇÃO DO OBJETO
Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Pins, Chaveiros e Bottons personalizados, para
atender as demandas do Comitê Paralímpico Brasileiro, conforme especificações constantes no termo de
referência, anexo I
Aos 27 de Setembro de 2022, o Departamento de Aquisições e Contratos e o Departamento de Marketing do Comitê
Paralímpico Brasileiro, analisaram as amostras dos Pins, Chaveiros e Bottons, contendo descritivo técnico das configurações
do material ofertado, tendo como parâmetro o Anexo II, Termo de Referência.
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ÚNICO

ITEM

DESCRIÇÃO

RESULTADO

PIN INDIVIDUAL

1

Pin em metal (liga zamac, liga antimônio ou similar) nas cores prata ou
dourado, em alto e baixo relevo, esmaltado em até 10 cores chapadas, com
pino no verso e borboleta/presilha de metal ou silicone inclusa, medindo até
4cm (L) x 4cm (A). Embalado individualmente em saco plástico.
(Pedido mínimo de 200 unidades)

Aprovado

PIN PACOTINHO COM 4 UNIDADES

2

Pin em metal (liga zamac, liga antimônio ou similar) nas cores prata ou
dourado, em alto e baixo relevo, esmaltado em até 10 cores chapadas, com
pino no verso e borboleta/presilha de metal ou silicone inclusa, medindo
até 6cm (L) x 6cm (A). Embalado com 4 unidades diferentes fixadas em
papel couchê 250g fosco 4x4, impressão UV com até 12cm (L) x 12cm (A) e
saco plástico.
(Pedido mínimo de 100 unidades)

Aprovado

CHAVEIRO ESMALTADO EM METAL

3

Chaveiro em metal (liga zamac, liga antimônio ou similar), com
acabamento dourado ou prateado, em alto e baixo elevo, esmaltado em até
10 cores chapadas medindo até 7cm (L) x 7cm (A), formato em recorte
especial, com argola italiana e corrente de 5 gomos. Embalado
individualmente em saco plástico selado.
(Pedido mínimo de 200 unidades)

São Paulo, 28 de Setemrbo de 2022

Aprovado
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