CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
ESTADO DA BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÃO
REFERENTE: PREGÃO Nº 002/2021 – COPEL
PROCESSO N.º: 111/2021
Objeto: Registro de preço para aquisição de Água Mineral, para a Câmara Municipal de Camaçari.
INFORMAMOS QUE DEVIDO A ERRO DE DIGITAÇÃO, NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL,
ONDE SE LÊ:
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ÁGUA, mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais,
envasada em copos de 200ml. Apresentação: A água deverá
apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou corpos
estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60
dias da data da entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado
em plástico resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto,
sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amasso.
Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou número do
processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da
empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do
lote, composição química, características físico-químicas, nome
do laboratório, número e data da análise da água, volume, data
de envasamento e validade e a expressão "Não contem glúten"
com impressão indelével. A água deverá estar de acordo com
as normas vigentes da ANVISA. (caixa com 48 copos de
200ml)
ÁGUA, mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais,
envasada em garrafas de 500 ml. Apresentação: A água
deverá apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou
corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo,
60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em garrafa
fabricada com plástico resistente, com tampa lacrada, com
rótulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos,
fissuras ou amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de
aprovação ou número do processo do DNPM, contendo, no
mínimo, nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ,
Município, Estado, número do lote, composição química,
características físico-químicas, nome do laboratório, número e
data da análise da água, volume, data de envasamento e
validade e a expressão "Não contém glúten" com impressão
indelével. A água deverá estar de acordo com as normas
vigentes da ANVISA. (pacote com 12 unidades).
ÁGUA, mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais,
envasada em garrafões de 20 litros. Apresentação: A água
deverá apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou
corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo,
60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em garrafão
retornável com capacidade para 20 litros, fabricado com
substâncias resinosas e/ou poliméricas, lacrado com tampa e
lacre plástico descartáveis, com rótulo intacto, sem
vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos;
deverá estar em conformidade com as normas vigentes da
ABNT e conter, no corpo do recipiente, data de fabricação, com
data de validade não inferior a 12 meses contados a partir da
data da entrega. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação
ou número do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome
da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município,
Estado, composição química, características físico-químicas,
nome do laboratório, número e data da análise da água,
volume, data de envasamento e validade e a expressão "Não
contem glúten" com impressão indelével. A água deverá estar
de acordo com as normas vigentes da ANVISA.

VALOR MÉDIO TOTAL

CX

5.500

27,88

153.340,00

PCT

1.000

14,19

14.190,00

UND

800

10,01

8.010,00

175.540,00
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ÁGUA, mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais,
envasada em copos de 200ml. Apresentação: A água deverá
apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou corpos
estranhos e com validade para consumo de, no mínimo, 60
dias da data da entrega. Acondicionamento: Em copo fabricado
em plástico resistente, com tampa lacrada, com rotulo intacto,
sem vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amasso.
Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação ou número do
processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome da fonte, e da
empresa envasadora, seu CNPJ, Município, Estado, número do
lote, composição química, características físico-químicas, nome
do laboratório, número e data da análise da água, volume, data
de envasamento e validade e a expressão "Não contem glúten"
com impressão indelével. A água deverá estar de acordo com
as normas vigentes da ANVISA. (caixa com 48 copos de
200ml)
ÁGUA, mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais,
envasada em garrafas de 500 ml. Apresentação: A água
deverá apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou
corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo,
60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em garrafa
fabricada com plástico resistente, com tampa lacrada, com
rótulo intacto, sem vazamentos, manchas, odores, furos,
fissuras ou amassos. Rotulagem: Rótulo com carimbo de
aprovação ou número do processo do DNPM, contendo, no
mínimo, nome da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ,
Município, Estado, número do lote, composição química,
características físico-químicas, nome do laboratório, número e
data da análise da água, volume, data de envasamento e
validade e a expressão "Não contém glúten" com impressão
indelével. A água deverá estar de acordo com as normas
vigentes da ANVISA. (pacote com 12 unidades).
ÁGUA, mineral, sem gás, obtida diretamente de fontes naturais,
envasada em garrafões de 20 litros. Apresentação: A água
deverá apresentar-se límpida, sem flocos em depósito ou
corpos estranhos e com validade para consumo de, no mínimo,
60 dias da data da entrega. Acondicionamento: Em garrafão
retornável com capacidade para 20 litros, fabricado com
substâncias resinosas e/ou poliméricas, lacrado com tampa e
lacre plástico descartáveis, com rótulo intacto, sem
vazamentos, manchas, odores, furos, fissuras ou amassos;
deverá estar em conformidade com as normas vigentes da
ABNT e conter, no corpo do recipiente, data de fabricação, com
data de validade não inferior a 12 meses contados a partir da
data da entrega. Rotulagem: Rótulo com carimbo de aprovação
ou número do processo do DNPM, contendo, no mínimo, nome
da fonte, e da empresa envasadora, seu CNPJ, Município,
Estado, composição química, características físico-químicas,
nome do laboratório, número e data da análise da água,
volume, data de envasamento e validade e a expressão "Não
contem glúten" com impressão indelével. A água deverá estar
de acordo com as normas vigentes da ANVISA.

VALOR MÉDIO TOTAL

Em 12/04/2021.
Atenciosamente,
Aline Oliveira da Silva Almeida
Pregoeira
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