
 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ERRATA 
 

 
PREGÃO N.º 0018/2020 (PRESENCIAL) – COMPEL 
 
 

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de ÁGUA MINERAL NATURAL, própria para consumo humano, 
sem gás, acondicionada em copo com capacidade de 200 ml, bem como, em garrafão retornável de 20 (vinte) 
litros, incluindo entrega, para atender as necessidades de diversas Secretarias do município de Camaçari-BA. 
 

 

A Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL designada para o processamento do certame 

objeto do pregão PRESENCIAL 018/2020, no desempenho de suas funções, em virtude da manifestação da 

área técnica consignada no processo, que identificou a necessidade da adequação dos critérios de julgamento 

das propostas técnicas e visando dar maior equilíbrio e eficiência na qualificação dos participantes, garantindo a 

maior participação de licitantes no certame, comunica aos interessados as seguintes informações: 

 

 

- NO ITEM 11.3 ONDE SE LÊ: “O licitante arrematador, para fins de verificação da adequabilidade do objeto 

ofertado em face das exigências editalícias deverá realizar a apresentação das Funcionalidades do Sistema de 

Gestão através de uma verificação técnica. Esta apresentação terá duração máxima de 03 (três) 

horas, em dia previamente agendado com o setor de licitação, ficando vinculada a adjudicação do objeto à 

aprovação pelo servidor responsável. Caso o licitante classificado em primeiro não demonstre a adequação às 

exigências constantes neste Edital, serão convocados os demais licitantes classificados, por ordem de 

classificação.”; o mesmo deverá ser DESCONSIDERADO em virtude de que tal exigência trata-se de 

serviços de informática, o que não é o objeto do presente certame. 

 

NO ITEM 11.3.1 ONDE SE LÊ: “A licitante ofertante é responsável pela disponibilização do ambiente de 

Hardware e Software necessários para tal apresentação, conforme disposto no Termo de Referência – Anexo I 

do Edital.”; o mesmo deverá ser DESCONSIDERADO em virtude de que tal exigência trata-se de serviços 

de informática, o que não é o objeto do presente certame. 

 
 

 

 

Em 05/02/2020 

 

 

 

Aracele Santos de Oliveira 

Pregoeira da Compel 


