
 

 

ESCLARECIMENTO 02 DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2021 

PROCESSO DE COMPRAS Nº 10/2021 

 

 

DÚVIDAS: 

Item 1.3 - a) Cadastro gerais. 

- Cadastro de áreas de Inspeção e - Cadastro de elementos de inspeção. 

       Dúvida: O Que seria essas as áreas de Inspeção e elementos de inspeção, se possível dar um 

exemplo?  

- Cadastro de itens de Processo. 

       Dúvida: O que seria o cadastro de itens de Processo, se possível dar um exemplo?  

- Cadastro de informações Ambientais. 

       Dúvida: Qual seriam esses tipos de informações, se possível detalhar a nomenclatura e dar um 

exemplo?  

 Item 1.3 - b) Operacionais 

-Aplicativo off Line para registro das não conformidades. 

Dúvida: Esse “ChekList das Não conformidades” feitas OFF Line (sem internet), serão 

posteriormente impresso ou transmitido ao Sistema WEB?  

 -Gerenciamento dos Boletos de pagamento (multas, taxas, serviços..); 

Dúvida: O esses boletos terão a sua emissão e gerenciamento apenas pela CIMAFRI ou cada 

Prefeitura terá a sua emissão personalizada, com seus dados de ; Banco emissor, Agencia, Conta, 

NossoNumero , Tipo da Carteira, observações  da tarifas da cobrança ? 

RESPOSTAS: 

Considerando que os questionamentos formulados foram técnicos, as respostas abaixo foram 

formuladas pela equipe de apoio técnico do Grupo de Veterinários da AMFRI, competindo a esta 

Pregoeira tão somente veicular as respostas. 

Item 1.3 - a) Cadastro gerais. 



 

 

- Cadastro de áreas de Inspeção e - Cadastro de elementos de inspeção. 

       Dúvida: O Que seria essas as áreas de Inspeção e elementos de inspeção, se possível dar um 

exemplo?  

A área de inspeção (AI) consiste em cada seção ou setor com seus equipamentos, instalações e 

utensílios incluindo forro, paredes, piso, drenos etc (Norma Interna Mapa 01, de 8 de março de 

2017). 

Explicando melhor, áreas de inspeção são os locais na empresa que são alvo de fiscalização. Para 

empresas pequenas, normalmente identificamos como uma área única, por exemplo, AI -. salão de 

manipulação. Para empresas grandes, as áreas de inspeção são divididas, de forma que o fiscal 

pode identificar na inspeção quais áreas foram alvo de fiscalização (significa que ele não verificou 

toda indústria, e sim apenas aquelas áreas). Um exemplo de como podem ser divididas: AI 01 - 

Gabinete de Higienização; AI 02 - Sala de Corte; AI 03 - Túnel de congelamento; AI 04 - Sala de 

Glaciamento; AI 05 - Túnel de Secagem etc. 

Com relação aos elementos de inspeção, esses são baseados na norma interna MAPA 01, sendo 

verificados no mínimo 04 por inspeção. Leva em consideração os autocontroles implantados pela 

empresa, por exemplo: 1- Manutenção (incluindo iluminação, ventilação, águas residuais e 

calibração); 2- Agua de Abastecimento, 3- Controle Integrado de Pragas, 4- Higiene Industrial e 

Operacional, etc . As não conformidades são geradas de acordo com cada elemento de inspeção 

verificado. 

- Cadastro de itens de Processo. 

       Dúvida: O que seria o cadastro de itens de Processo, se possível dar um exemplo? 

Um exemplo de cadastro de item de processo é o registro de produtos e croquis de rótulos. Outro 

sugerido a ser implantado é o processo de registro de um novo estabelecimento que aderir ao SIM. 

- Cadastro de informações Ambientais. 

       Dúvida: Qual seriam esses tipos de informações, se possível detalhar a nomenclatura e dar 

um exemplo?  

O documento de conformidade ambiental varia de acordo com a empresa. Existem empresas que 

possuem uma declaração de conformidade ambiental, ou, atividade não constante ou licença 

ambiental. Qualquer documento que for pertinente, de acordo com a especificidade de cada 

empresa junto ao órgão ambiental é inserida nesse campo, com possibilidade de anexar o 

documento e a validade do mesmo. 

Item 1.3 - b) Operacionais 

-Aplicativo off Line para registro das não conformidades. 

Dúvida: Esse “ChekList das Não conformidades” feitas OFF Line (sem internet), serão 

posteriormente impresso ou transmitido ao Sistema WEB?  



 

 

Sim atualmente são lançadas off LINE e posteriormente transmitidas ao sistema web em uso e 

impressas. 

-Gerenciamento dos Boletos de pagamento (multas, taxas, serviços..); 

Dúvida: O esses boletos terão a sua emissão e gerenciamento apenas pela CIMAFRI ou cada 

Prefeitura terá a sua emissão personalizada, com seus dados de ; Banco emissor, Agencia, Conta, 

NossoNumero , Tipo da Carteira, observações  da tarifas da cobrança ? 

Esse item seria para, após cada município gerar o seu boleto, o sistema permitir um campo para 

ser inserido, já que como a parte financeira de cada município é diferente, o sistema não iria gerar 

as taxas, e sim apenas inserir a informação / boleto de uma taxa já lançada pelo sistema próprio de 

cada município.Ex. A taxa de “analise de planta” é emitida via sistema da prefeitura, que gera os 

boletos. O sistema deve ter um campo para inserir esse boleto e informações, sendo que a empresa 

seria notificada via sistema da taxa. Portanto, não seria de emissão apenas para o CIM-AMFRI, 

porque não seria para emitir a taxa, e sim apenas gerenciar taxas lançadas pelos sistemas próprios 

de cada município. 

 

Itajaí, 10 de dezembro de 2021. 
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