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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 VI 
 

 
Respondendo a solicitação de esclarecimentos das empresas interessadas em participar da 
licitação acima mencionada, informamos:                                                                                                                                                                     

a) A resposta ao do esclarecimento V ao mencionar que somente serão aceitos laudos “nominal 

a empresa licitante” restringirá a participação e poderá conduzir a um único ou nenhum 

fornecedor, pois dessa maneira, apenas o fabricante das marcas terá a qualquer tempo laudos 

em seu nome; 

b) As licitantes apenas irão realizar a comercialização, não havendo tempo hábil para realização 

dos ensaios em laboratório, pois tal remessa para análise depende diretamente do processo 

ao qual participa; 

c) Ao final requer sejam aceitos laudos tanto em nome do fabricante quanto dos licitantes 

participantes do processo. 

Destes questionamentos verifica-se que a licitante não compreendeu exatamente a resposta ofertada 

no Esclarecimento V veiculado no portal de compras do Município, possivelmente por tê-lo 

interpretado isoladamente, esquecendo-se dos termos de seu próprio questionamento. 

A pretensa licitante, assim redigiu seu primeiro questionamento, com resposta divulgada no portal de 

compras em 18/11/2019:  

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? 

Em resposta, esta área técnica respondeu que “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 
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constar os dados de identificação da amostra e do requerente. Vale ressaltar que, esta prática é 

existente no Município, inclusive todas as empresas licitantes apresentam os laudos, conforme 

solicitados em Edital. Uma vez que é de responsabilidade da empresa vendedora, garantir a 

qualidade do produto. Diante do exposto, o laudo solicitado no Edital, deve ser apresentado nominal a 

empresa licitante como solicitante do documento.” 

Ora, o questionamento da pretensa licitante em momento algum considerou dúvida entre laudo em 

nome da fabricante ou em nome da licitante, mas sim entre laudo em nome da licitante e laudo em 

nome de terceiro.  

Dentro deste escopo delimitado pelo questionamento, foi respondido que o documento deve ser 

nominal a empresa licitante. Isto é, naquela hipótese questionada e analisada, apenas o laudo 

apresentado em nome da licitante seria aceito, sendo refutado qualquer laudo em nome de terceiros 

estranhos à licitante e à fabricante do produto. 

Ademais, é entendimento recorrente nesta Municipalidade a aceitação de laudos em nome de 

fabricante, estritamente em observância ao entendimento predominante nos órgãos de controle, de 

que os laudos têm por finalidade apenas assegurar as contratações de objetos de qualidade e não 

qualificar tecnicamente a licitante, razão pela qual é admissível o laudo em nome da fabricante, uma 

vez que é a fabricante a única legitimada a responder solidariamente com o fornecedor pela eventual 

má qualidade dos produtos ofertados. 

Desta forma, DEVE ESTAR CLARO que a consequência lógica da leitura do item 7 do edital em 

cotejo com a resposta ofertada ao primeiro questionamento da pretensa licitante é de que OS 

LAUDOS DE ANÁLISE DEVERÃO SER APRESENTADOS EM NOME OU DA LICITANTE OU DA 

FABRICANTE, sendo inaceitáveis laudos em nome de terceiros. 

Também neste sentido questionaram outros licitantes, que possivelmente não leram o 

questionamento inicial que delimitou a extensão da resposta, ficando desde já ampliado a todos os 

interessados a condição de apresentação dos laudos, tal como descrita no item 7 do edital, acerca da 

qual não deve existir dúvidas, haja vista que o instrumento convocatório não aponta qualquer 

limitação desta ordem. 

 Camaçari, 20 de novembro de 2019. 
 
 
Aricele Guimarães Machado Oliveira 
Pregoeira da COMPEL 


