
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO II 
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 047/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00433.11.07.611.2017  
 

OBJETO: Registro de Preço para o fornecimento dos itens de papelaria e Higiene para suprir as demandas das 
unidades escolares e creches pertencentes à Secretaria de Educação do Município de Camaçari – SEDUC. 
 

Informamos aos interessados em participar do Pregão em epigrafe, que devido a erro de digitação no subitem 
8.1, alínea b.1, página 05, e no Anexo I, subitem (7. Exigências Técnicas), página 28 passa a ter a seguinte 
redação; 

 
ONDE SE LÊ: 
 

b.1) Quando ofertada mais de uma marca, pelo mesmo preço, para o mesmo item, fica reservado 
ao (a) Pregoeiro(a) o direito de escolha da marca. 

 
7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 
Deverá ser apresentada, no momento do pregão, as amostras para os itens deste Registro de Preço. 
 
LEIA – SE: 
 

b.1) Será vedada a apresentação de mais de uma marca, pelo mesmo preço e para o mesmo item. 
 

7. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 
 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DEVERÁ A LICITANTE 
APRESENTAR NA SESSÃO DE ABERTURA). 

A 

A licitante arrematadora do lote/item e as três melhores classificadas em preço, terá o prazo de 2 (dois) 
dias úteis contados a partir da sessão de abertura da licitação, para apresentar amostra dos item (s)/lote (s), 
que deverão ser protocolados na Comissão Setorial Permanente de Licitação – COMPEL, dirigida ao (a) 
Pregoeiro (a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMOND, S/N°, 
CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, 
CEP: 42.800-970, no horário de atendimento das 8h às 14h. 

B Autorização de funcionamento da  fabricante do produto cotado, expedido pela Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA/MS. 

C 

Certificado do Registro do produto cotado, no Ministério da Saúde, conforme Lei nº 6.360/76 e Decreto 
8.077/2013 ou publicação no Diário Oficial da União. Os produtos contemplados pela Resolução – RDC N.º 
199/06 ANVISA, de 26 de outubro de 2006, devem seguir os dispostos na mesma. Em caso de registro 
vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de revalidações 
(Petição 1 e 2) com o carimbo do Protocolo do Ministério da Saúde perfeitamente legível, para averiguação do 
prazo previsto conforme Decreto 8.077/2013 e RDC 31/2014. 

Os tópicos B e C são específicos para os itens FRALDA M/G e SABONETE LIQUIDO, pertencentes ao lote 06. 

O Edital reformulado – R1 já se encontra disponível no Portal de Compras de Camaçari. 
 
Em 17/08/2017. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


