
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

 
Salvador, 25 de maio de 2022. 

ASSUNTO: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA SABOR 
COCO; IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTA SABOR AMEIXA; IOGURTE INTEGRAL COM 
POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO; POLPA DE MANGA CONGELADA; POLPA DE ACEROLA 
CONGELADA, POLPA DE GOIABA CONGELADA, POLPA DE CAJU CONGELADA, POLPA DE CAJÁ 
CONGELADA E AIPIM PROCESSADO CONGELADO), ofertado por produtores da AGRICULTURA 
FAMILIAR, destinados à Rede Municipal de Ensino, visando atender ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAEC, PNAEP, PNAEQ, PNAEF, PNAE-EJA, MAIS EDUCAÇÃO, e AEE. 
 
Prezados Senhores, 
Disponibilizamos a seguir, as perguntas de interessados na Chamada, bem como a resposta do 
setor técnico competente, CAE/SMED: 
 
PERGUNTAS:  
 
1. Referente ao edital do processo de licitação para aquisição de gêneros alimentícios 
(43974/2022), que diz no item 5.4. que 'Os laudos só terão validade quando emitidos por 
laboratório credenciado em órgão competente. Os laudos emitidos pela empresa fabricante do 
produto ou da contratada/fornecedora não serão aceitos.'  
Quando menciona 'órgão competente', a qual órgão o edital está se referindo 
especificamente?   
 
2. No Edital da chamada pública 001/2022 que ocorrerá no dia 10 de junho de 2022, consta no 
item abaixo: 5.4. Os laudos só terão validade quando emitidos por laboratório credenciado em 
órgão competente. Os laudos emitidos pela empresa fabricante do produto ou da 
contratada/fornecedora não serão aceitos. Peço gentilmente que nos informe quais são esses 
órgãos competentes que vocês se referem, para que o laboratório esteja credenciado, para 
serem feitas as análises microbiológicas. Peço que sejam mais específicos. Desde já agradeço e 
aguardo retorno. 
 

RESPOSTA: 

Órgão competente refere-se ao Ministério da Saúde, através da ANVISA; Ministério da 

Agricultura; e INMETRO. O registro pode ser em um ou mais de um dos órgãos descritos, sem 

prejuízo de outros correlatos. 

 

Bruna Santana de Oliveira 
Presidente da COPEL 


