
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO/ QUESTIONAMENTO  
 

REFERENTE: PREGÃO Nº 126/2017 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 

PROCESSO N.º: 00591.11.07.611.2017  
 
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional do Programa 
de Complementação Alimentar para atender indivíduos portadores de tuberculose, hanseníase, pessoas 
vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e doenças oncológicas em tratamento, pacientes com desnutrição grave e 
portadores de patologias com aumento de demanda nutricional ou em situação de risco ou agravo nutricional, 
acompanhados na rede de atenção básica da Secretaria de Saúde do Município de Camaçarí-Ba.  
 
Em resposta ao questionamento de empresa interessada em participar do Pregão em referência, informamos 
que o questionamento fora encaminhado Coordenação de Nutrição do Departamento de Atenção Básica para 
avaliação. Pelo Responsável foi dito: 
 
Pergunta:   
Venho através desta pedir mais um prazo  do edital de nº 126/2017 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Registro de Preço para aquisição de cesta básica que compõem o suporte nutricional 
do Programa de Complementação Alimentar para atender indivíduos portadores de tuberculose, hanseníase, 
pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) e doenças oncológicas em tratamento, pacientes com desnutrição 
grave e portadores de patologias com aumento de demanda nutricional ou em situação de risco ou agravo 
nutricional, acompanhados na rede de atenção básica da Secretaria de Saúde do Município de Camaçari-Ba. 
 
Onde pede laudos para todos os items e  aqui na Bahia não tem laboratório credenciado pelo MAPA 
 
e) Apresentar Laudo de Análise emitido por Laboratório Oficial ou Credenciado pelo MAPA (Ministério da 
Agricultura) ou pelo Ministério da Saúde (ANVISA), juntamente com a publicação do credenciamento do 
laboratório junto ao MAPA impresso do site oficial do MAPA, devendo estar em conformidade com a Instrução 
Normativa nº57, de 11/12/13 – Publicada no Diário Oficial da União nº 241, de 12 de Dezembro de 2013, “com 
situação ativo”, ou; f) Comprovação e número do RBLE – Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio, impresso 
do site oficial do INMETRO, que realize ensaios e atenda aos critérios do Inmetro. A acreditação de 
laboratórios, segundo os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005, é aplicável a 
laboratórios de calibração de ensaio. “consulta de estabelecimento nacional junto ao INMETRO (acreditação nº 
CRL)” com situação ativo. 

 
Resposta:  
A especificação do produto atende a necessidade do Programa de Complementação Alimentar, segundo a lei 
8.666, art.15. As compras, sempre que possível, deverão: 
 
I – atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia 
oferecidas; 
 
Este processo licitatório está desde Dezembro no portal, assim apresentados as exigências técnicas, que 
inclusive todo processo que envolve itens alimentícios, as exigências inclusas já são de obrigatoriedade. O 
produto CESTA BÁSICA faz parte do PCA, descrito em objetivo, de suma importância para os usuários. 
Estamos a mais de 1 ano sem o produto, assim informo que está indeferido a solicitação da empresa. 
 
Em 02/03/2018. 
 
Atenciosamente, 
 

Ana Carolina Santos 
Pregoeira da COMPEL 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI


