
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ERRATA 
 

PREGÃO N.º 0010/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
 

OBJETO: Registro de Preço, para aquisição de móveis para futuras contratações de acordo com a 

conveniência da Administração Municipal de Camaçari.  

 
Informamos aos interessados em participar do Pregão em epigrafe, no ANEXO II – PROPOSTA DE 
PREÇOS (MODELO) – LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (B), como também no item 12.6.1 passa a ter a 
seguinte redação; 
 
ONDE – SE LÊ: 

 
 Será também solicitado pelo Pregoeiro o envio de AMOSTRA(S) do(s) item(ns) ofertados pela 
licitante classificada em primeiro lugar, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da 
solicitação, para conferência do produto com as especificações solicitadas, que serão entregues no 
nosso CD - Centro de Distribuição PRONTO EXPRESS - Rod. BA 535, Km 13-14, s/n, Via Parafuso, 
Camaçari - Bahia. A licitante deverá apresentar uma amostra lacrada do produto, em 
conformidade com as especificações contidas na proposta de preços e no edital. A 
embalagem do produto cotado deverá apresentar informações que os identifique de acordo 
com as exigências e especificações, lote, data de fabricação, prazo de validade, marca e 
nome do fabricante. 
 

LEIA - SE: 
 

d)  Será também solicitado pelo Pregoeiro o envio de 05 (cinco) AMOSTRA(S) entre o(s) item(ns) 

ofertados pela licitante classificada em primeiro lugar, para serem entregues no prazo de 6 (seis) 

dias úteis a contar da data da solicitação, para conferência do produto com as especificações 

solicitadas, que serão entregues no nosso CD - Centro de Distribuição PRONTO EXPRESS - Rod. 

BA 535, Km 13-14, s/n, Via Parafuso, Camaçari - Bahia. A licitante deverá apresentar uma 

amostra lacrada do produto, em conformidade com as especificações contidas na proposta 

de preços e no edital. A embalagem do produto cotado deverá apresentar informações que os 

identifique de acordo com as exigências e especificações, lote, marca e nome do fabricante. 

 
 

 
 

 

Em 23/01/2019. 

 

 

Michelle Silva Vasconcelos 

Pregoeira da Compel 


