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FOLHA DE INFORMAÇÃO 

 
 

REFERENTE: PREGÃO (ELETRÔNICO) N.º 219/2019 – COMPEL 
PROCESSO N.º 01293.11.07.611.2019. 
 
OBJETO: Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser distribuídos aos beneficiários dos 
Programas Bolsa Família e Bolsa Social e do BPC, que estão cadastradas no CRAS, CONVIVER, 
CASA DA CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço 
Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania do Município de Camaçari/BA.  
 
  

ESCLARECIMENTO V 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresas interessadas em participarem da 
licitação acima mencionada, informamos: 
 
PERGUNTA 01  
 

A respeito do Pregão Presencial nº 219/2019, que tem por objeto a aquisição de cestas natalinas e 
frango, pedimos o seguinte esclarecimento: 
 
* Sobre os laudos dos produtos que estão sendo exigidos no item 7 do Termo de Referência, 
perguntamos: Esses laudos podem ser emitidos nominativos a outra empresa ou somente ao 
fabricante do produto ou a empresa licitante? 
Ex.: A empresa A, participante da licitação, apresenta o laudo do açúcar que está em nome da 
empresa B, que não está participando do pregão e que não é o fabricante do produto. Esse laudo vai 
ser aceito pela comissão? 
 
 
* Ainda sobre os laudos, o item 7 do Termo de Referência, exige que os mesmos sejam emitidos por 
laboratório credenciado no Ministério da Agricultura ou no 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.  
Sendo assim, entendemos que mesmo que o laboratório seja credenciado pela ANVISA, deve estar 
acompanhado com o credenciamento do MAPA, ou seja, o laboratório tem que estar obrigatoriamente 
credenciado no MAPA? 
 
-> Quando ainda no mesmo parágrafo, a exigência diz que deverá ser apresentado juntamente o 
credenciamento no MAPA, com situação de ativo, OU Comprovação e número do RBLE - Rede 
Brasileira de Laboratórios de Ensaio, impresso do site oficial do INMETRO, quer dizer que o 
laboratório de análise microbiológica pode estar credenciado com o MAPA OU com o INMETRO? 
Ou seja, se o laboratório que a empresa realizou o ensaio for apenas credenciado no INMETRO é 
válido para esta comissão? 
 
RESPOSTA 01:   
 
 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos de empresa interessada em participar da 
licitação acima mencionada, informamos:                                                                                                                                                                     
Os laudos solicitados atendem ao objetivo, segundo a lei 8.666, art.15. As compras, sempre que 
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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; 

O Laudo laboratorial é um documento técnico elaborado a partir de amostras enviadas a um 

laboratório credenciado, para que se proceda às análises requeridas para aferição da qualidade do 

produto a ser apresentado, buscando assegurar uma aquisição de forma segura. Diante do exposto, a 

apresentação do laudo solicitado para cada item que se compõe o produto CESTA NATALINA, é de 

suma importância para assegurar a qualidade do alimento, estando previsto na Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição – PNAN/2012, como uma de suas diretrizes - Controle e Regulação dos 

Alimentos como forma de garantir inocuidade e qualidade nutricional prevenindo risco a saúde.  

A empresa licitante é responsável pela entrega da amostra ao laboratório para análise, pois, são 

incluídos dados da amostra e da empresa responsável, além das informações sobre a própria coleta. 

No documento com o resultado das análises devem constar os dados de identificação da amostra e 

do requerente.  

Diante do exposto, o laudo solicitado no Edital, deve ser apresentado nominal a empresa licitante. 

 

Referente ao solicitado em Edital, enquanto as exigências técnicas: 

Apresentar juntamente com a proposta de preço: ficha técnica dos produtos e 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 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. 

 

Diante do exposto acima, o laboratório deve ser credenciado ao MAPA ou INMETRO.  

 

 
 Camaçari, 18 de novembro de 2019. 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL 


