
 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COSEL/EDUCAÇÃO 

 
FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
REFERENTE: PREGÃO N.º 002/20176 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO - Registro de preço para aquisição 

de gêneros alimentícios (canela em pau, cominho em pó, corante e leite de coco) destinados à alimentação escolar 
nas creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
 

Em resposta ao questionamento de uma empresa interessada em participar da licitação em referência, 
comunicamos aos interessados a resposta: 
 

01 PERGUNTA: 

 
“(...) Gostaria de saber qual o motivo da cobrança da Ficha Técnica do Produto um vez que 90% dos dados da 
ficha já vem condicionado na cobrança de dados da embalagem. A produção ocorrer pelo fabricante e muitos deles 
não disponibilizam essas ficha ao mercado. Tal cobrança direciona o certame a algum concorrente e foge 
aos princípios que norteiam a administração pública, em especial aqueles elencados no Art. 3.º da Lei 8.666/93 (...) 
(..). 
 

A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR PARA FINS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA: Apresentar 02 (duas) 
amostra dos Gêneros (...). 
 

(...) Ficha técnica do produto (...) (...) Comprovação de Registro dos Produtos (...) (...) Caso os produtos sejam 
dispensados do registro, deverá ser apresentada para a comercialização dos mesmos às comunicações do início 
de fabricação dos produtos. (...)Laudo Microbiológico conforme Resolução - RDC n° 12 , de 02 de janeiro de 
2001;(...) (...)Os laudos de análise apresentados deverão ser emitidos por (...)(...)Laboratório oficial e credenciado 
pelo MAPA (Ministério da Agricultura)(...)(...) Laboratório oficial e credenciado ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária)(...)(...) Sobre a Cobrança de amostras: Acórdão TCU 1.598/2006 - Plenário: “Caso a 
Administração repute necessário exigir amostras ou protótipos dos produtos a serem licitados, deve utilizar-se das 
modalidades de licitação prevista na Lei 8.666/93, observando-se ainda, que a obrigação somente deve ser 
imposta ao licitante provisoriamente colocado em primeiro lugar no certame.”(...) 
 
RESPOSTA:  
 
Pelo representante da Secretaria de Educação foi dito: “... informa que as normas solicitadas no certame, estão 
dentro das regras estabelecidas pela legislação. Todas as informações sobre o certame constam em seu edital e 
assim devem ser seguidas. Em relação a solicitação de ficha técnica, salientamos que é nela onde se explica todas 
informações necessárias para a comercialização do produto. E a assinatura do responsável técnico garante a 
confiabilidade e qualidade dos produtos que serão adquiridos para o consumo da alimentação escolar. Vale 
ressaltar que produtos que passam por processos de industrialização, para sua comercialização, necessitam 
possuir ficha técnica para descrição de qual processo mínimo ele foi submetido, garantindo assim o seu controle 
de qualidade. As exigências de amostras como critério de classificação de proposta, garante a transparência e 
celeridade ao processo licitatório. Os laudos de avaliação técnica exigidas no edital se faz necessário como forma 
de garantir a qualidade microbiológica, física e química dos produtos que serão servidos na alimentação escolar do 
município. A apresentação das referidas exigências não restringe a participação no certame, uma vez que o prazo 
dado entre a publicidade e a data de abertura seguem estabelecidas em lei... “         
 

02 PERGUNTA: 

 
“... no lote de 01 canela em pau por favor nos esclareça se essa gramatura está correta? ...” 

 
RESPOSTA:  

 
Pelo representante da SEDUC foi dito: ...“Todas as informações sobre o certame constam em seu edital e assim 
devem ser seguidas. E a gramatura referente ao produto canela em pau é a descrita no edital. Serão pedidos 500 
kg por intermédios de registro de preços.... ” 
 
 

A Pregoeira informa que a DATA DE ABERTURA FICA PARA O DIA: 26/05/2017 às 09h00min. 

Edital/Informações: www.compras.camacari.ba.gov.br tel. (71) 3621- 6665. Camaçari, Em12/05/2017. 
 

Atenciosamente, 

Maria José Nery Costa 
Pregoeira Cosel/Educação 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11319793/artigo-3-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
http://www.compras.camacari.ba.gov.br/

