
 
FOLHA DE INFORMAÇÃO – RETIFICAÇÃO  

 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 001/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
 
PROCESSO N.º: 01247.11.07.611.2018  
 
 
OBJETO: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios (Charque Bovino 
Dianteiro), 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. 
 
 
NO ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 
ONDE SE LÊ:  
 
[...] 

 

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE CLASSIFICAÇÃO DE 
PROPOSTA DEVERÁ A LICITANTE APRESENTAR NA SESSÃO DE ABERTURA, COM 
EXCEÇÃO “A”). 

A 

A licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a 
partir da convocação, para apresentar 02 (duas) amostra dos Gêneros, para serem 
analisados pela Comissão de controle de qualidade sendo submetida a análise de 
rotulagem, degustação e comparação entre a especificação do edital e embalagem; 
As amostras apresentadas deverão ter as marcas e as especificações iguais ao da 
proposta financeira, que deverão obedecer as indicações do edital.    

B 
Caso seja requerido na legislação vigente, os produtos deverão apresentar o número de 
registro no Ministério da Saúde ou Agricultura; caso o produto seja dispensado deverá 
apresentar a liberação da fabricação do mesmo. 

C 

Ficha técnica do produto contendo as seguintes informações; Designação do produto, 
marca, nome da empresa responsável pela produção e embalagem (Primaria e 
Secundaria), composição do produto, prazo de validade, nome e assinatura do 
responsável técnico com registro em órgão competente, forma de armazenamento, 
informação nutricional, a ser analisada pela comissão de licitação.  

D 
Laudo Microbiológico conforme Resolução - RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001; onde 
deverão conter análise requerida pela legislação pertinente ao produto. A comprovação 
da qualidade deverá ser feita através de laudo(s), emitido a partir de 2018. 

E 
Laudo Físico-Químico. A comprovação da qualidade deverá ser feita através de 
laudo(s), emitido a partir de 2018. 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



LEIA-SE: 
 
[...] 

 
LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA (COMO CRITERIO DE ADJUDICAÇÃO DEVERÁ A 
LICITANTE ARREMATADORA APRESENTAR JUNTAMENTE COM A AMOSTRA). 

A 

A licitante arrematadora do lote/item, terá o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a 
partir da convocação, para apresentar 02 (duas) amostra dos Gêneros, para serem 
analisados pela Comissão de controle de qualidade sendo submetida a análise de 
rotulagem, degustação e comparação entre a especificação do edital e embalagem; 
As amostras apresentadas deverão ter as marcas e as especificações iguais ao da 
proposta financeira, que deverão obedecer as indicações do edital.    

B 
Caso seja requerido na legislação vigente, os produtos deverão apresentar o número de 
registro no Ministério da Saúde ou Agricultura; caso o produto seja dispensado deverá 
apresentar a liberação da fabricação do mesmo. 

C 

Ficha técnica do produto contendo as seguintes informações; Designação do produto, 
marca, nome da empresa responsável pela produção e embalagem (Primaria e 
Secundaria), composição do produto, prazo de validade, nome e assinatura do 
responsável técnico com registro em órgão competente, forma de armazenamento, 
informação nutricional, a ser analisada pela comissão de licitação.  

D 
Laudo Microbiológico conforme Resolução - RDC n° 12, de 02 de janeiro de 2001; onde 
deverão conter análise requerida pela legislação pertinente ao produto. A comprovação 
da qualidade deverá ser feita através de laudo(s), emitido a partir de 2018. 

E Laudo Físico-Químico. A comprovação da qualidade deverá ser feita através de 
laudo(s), emitido a partir de 2018. 

 
 
Em 14/02/2019. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 
Pregoeira da COMPEL 


