
FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 

REFERENTE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 239/2018 – COMPEL 
PROCESSO N.º 01037.11.07.611.2018. 
 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de Cesta Básica de Alimentos, Higiene e 

Limpeza,  Kit Enxoval para Recém-nascido destinado aos usuários atendidos pelos serviços 
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania – SEDES. 
 
 

ESCLARECIMENTO III 
 
 

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

 

Estamos solicitando a essa digníssima comissão  ajustes no edital no que se refere as exigências nos 
laudos dos produtos, café, sardinha e margarina  devo salientar que conforme informação 
do laboratório, o prazo de entrega para o item sardinha é de 15 dias não havendo nenhuma 
possibilidade de elaborar o laudo do mesmo pois o prazo da publicação do edital para a licitação é 
de 13 dias, estamos encaminhando junto ao mesmo as respostas do laboratório quanto 
as discrepâncias do RDC para os produtos exigidos, segue abaixo resposta do laboratório. 
 
 
Resposta: 
 
Para fins de esclarecimento, com base na resposta encaminhada pela Secretaria 
responsável informamos que: 

 
RESPOSTA: 
 
Para fins de esclarecimento, com base na resposta encaminhada pela Secretaria 
responsável informamos que: 

 

 Diante deste fato, as regras esculpidas no Edital em seus itens que compõem o 

lote 1 tendo por base os parâmetros ditados pela Resolução CNPPA n.12/78., é 

de cumprimento obrigatório tendo em vista que, AS EXIGÊNCIA SOLICITADA EM 

EDITAL NO QUE TANGE LAUDO MICROBIOLÓGICO; 

 

É solicitado no Edital no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 7, letra 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 – 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Publicada no Diário Oficial da União nº 241, de 12 de Dezembro de 2013, “com situação 

ativo”, ou; 

As exigências não infringem nenhum tipo de regulamentação nem diminui a competitividade 

do certame. 

 
Informamos que permanecem as exigências, conforme exigido em edital. 
 
 
Camaçari, 18 de dezembro de 2018. 
 
 
Wadna Cheile Melo Aragão 

Pregoeira da COMPEL 
 
 


