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ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

PROCESSO N" 12112016/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NO 049/2016

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Curativos.

PREÂMBULO

No dia 10 de maio de 2016, às 09h00min, reuniram-se nas dependências do Centro de Saúde ll, situada à Avenida

José l\,4aria de Faria, no 71, Centro, Socorro, SP, a Comissão para análise dos materiais, composta pelos membros

Débora Rêgina Ramalho Vieira, Joice Aparecída Soares, designados através da Portaria 724012016, para avaliação

dos materiais, também estava prêsente a coordenadora da divisão de atenção enfermeira Sheila de Souza.

REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu a avaliação das amostras utilizadas nos pacientes pelas empresas: CIRURGICA UNIÃ0

LDTA E CHOLIVIED COÍMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

Retirado a bandagem elástica do paciente J.A,M pela enfermeira Debora, onde a comissão constatou que o produto

não promoveu como esperado, evolução na cicatrização da ulcera, pelo que torna o procedimento de alto custo para

a instituição, também o produto fica muito impregnado na pele, tornando-se diÍicil a sua remoção podendo ocasionar

novas lesões.

Retirado a placa de hidrocoloide da paciente T,G que possui ulcera venosa em membro inferior dlreito, a comissão

constatou que o produto promoveu como esperado, evolução na clcatrização da ulcera não havendo intercorrências

na manipulação do produto, O curativo de alta absorção utilizado na deiscencia cirúrgica abdominal da pâciêntê

A,M.S também promoveu como esperado a evolução na cicatrização. Encenada a sessão ás 10:45 de Íorma

íanqüila.
cRlTÉRros DE AVALnÇÃo DOS PRoDUTOS:

3 - CRITÉRIOS DE AVALIAçÃO DOS PRODUTOS:

3.1 - Para fins de avaliação técnica das amostras dos materiais e/ou produtos apresentados

serão analisados os seguintes itens:

Densidade do produto;
Durabilidade e Resistência;
Rentabilidade;
Composição Química nos termos do Edital;
Especificagôes nos termos do Edital;
Comparaçào Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da

seguinte metodologia:
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. Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento
adequado às necessidades da municipalidade;

. Veriíicação através da comparação com produtos de qualidade renomada
(líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a íim de obter
produtos de melhor qualidade;

Realização de testes para averiguar a qualidade.
Apresentação - Avaliação das embalagens em sua forma de apresentaÇáo, a íim de
verificar-se a qualidade e seguranÇa no transporte dos produtos de modo a evitar
acidentes. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade,
informaçôes sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais
informações sobre a composição do produto.

Serã0, considerados aprovados, apenas os produtos e/ou materiais que obtiverem
índice igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de aceitabilidade.

Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, íica estabelecido o
seguinte critério:

) Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima,
atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte
nomenclatura:

) Q = NOTA ATRIBUíDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;
) D = NOTA ATRIBUÍDA A DURABILIDADE;
à R = NOTA ATRIBUíDA A RENTABILIDADE;
à C/B = NOTA ATRIBUíDA AO CUSTO/BENEFÍCIO;
, EMB = NOTA ATRBUÍDA A EMBALAGEM;
à coMP. = NOTA ATRTBUíOA n COUpOS|çÃO;

Exemplo:

*
*

O próximo campo a ser preenchido será o da media
seguinte fórmula: Soma das notas estabelecidas nos itens
divididas por 06 (seis);

aritmétrca seguindo
acima especificados

a

Exemplo:

Notas da Comissão AvaliaÇão Média

Rua Dr. Halim Feres, 294- Centro - CEP 13960-000 - Socorro - SP
Telefone: 19 3855-930L - e-mail: saúde@socorro.sp.gov.br

www,socorro.sp.gov'br
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) A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada a nota média,
sendo que para mensuração desta porcentagem deverá ser murtiplicada a nota da
média pelo fator 10 (DEZ).

Ex:

Média: 8,833

Percentual: 8,833 x í0 = 88,33%

) Para flns de anárise dos produtos, é obrigatório o preenchímento dos campos com
a especificação do produto, o no do item ao qual corresponde e sua marca;à O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:. Quando o item for considerado compatível com as necessidades do setor

solicitante, será considerado ApROVADO, devendo constar a seguinte
expressão (A);

' Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante,
será considerado REpROVADO, devendo constar a seguinte expressão (R);

EXEMPLO:

1) Avaliação de cada produto e/ou material:

§.}CORR§

D R ctB EMB COMP.

oÃ õ 8,5 o 8 10 8,833

a 7 I 8 8 o I

Ite
m

Marca
Notas da Comissão Avaliação

Média
%de
Aceitação

(A) Aprovado

(R) Reprovadoo D R c/B EMB- COMP.

01 CURATIVO
OCLUSIVO

ABC oÃ I 8,5 8,5 8 10 8,75 87,5% (A)

02 CURATIVO
EM GEL

I 7 I a o I 8 80 (A)

2) Avaliação Geral de cada produto e/ou material:

Empresa

Notas da Comissão Avaliagão

Média

o/o de
Aceitaçã
o

(A) Aprovado

(R)

Reprovado
o D R C/B EMB.

COMP

CURATIVO XY 7 7 7 5 5 o bU (R)

Rua Dr. HaliÍi Feres, 294- Centro - CEp 13960-000 - Socorro - Sp
reref one: 1e 38s5€301;:;l:J:â:;:g.:ff orro'sp'sov'br
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cLASSTFTCAÇÃO

Declarada encerrada as avâliaçôes a comissão responsável apresentou os laudos de análise, indívidualmente por
empresa, sendo os mêsmos laudos anexados a presente ata.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presênte ata
será disponibilizada, em sua íntegra no sítio eletrônico da municipalidade (www.socorro.sp.gov,br), no link de
licitações/comunicados para ciência dos interessados.

OCORRÊNClAS NA SESSAO PÚBLICA

Toda a sessão transcorreu de forma tranquila , não havendo nenhum fato quê merecesse ser mencionado.

Nmê- L's üt-,-"t
Membro da Comissâo

Membro da Comissão

Feres, 294- Centro - CEP
Telefone: 19

www.socorro.sp.gov.br
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ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA

PROCESSO N" 121l20í6/PMES
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NO 049/2016

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Curativos.

PREÂMBULO

No dia 06 de maio de 2016, às 09h30min, reuniram-se nas dependênclas do Centro de Saúde ll, situada à Avenida
José l\4aria de Faria, no 71, Centro, Socorro, SP, a Comissão para análise dos materiais, composta pelos membros
Débora Regina Ramalho Vieira, Joice Aparecida Soares, designados através da Poftafia 724012016, para avaliação
dos materiais, tambem estava presente a coordenadora da divisâo de atenção enÍermeira Sheila de Souza.

REGISTRO DA SESSÃO

Aberta a sessão procedeu a avaliação das amostras apresentadas pelas empresas: CIRURGICA UNIÃO
LDTA E CHOLMED COI\4ERCIAL HOSPITALAR LTDA,

As duas empresas entregaram as amostras dos seguintes pÍodutos;
Bandagem elástica (CIRURGICA UNIÃO LDTA), curativo de hldrocoloide ê curativo de alta
absorção (CH0LMED C0l\4ERCIAL HOSPITALAR LTDA). Foj analisado as especiÍicaçoes da bula de
cada produto e a bula da bandagem elástica não confere com as especiÍicações e composição
química conforme os termos do êdital, A quantidade de pasta (oxido de zinco) não é mencionada na
bula e pode ser insuficiente para manutenção do meio úmido prejudicando â hidratação da pele e
conseqüentemente o retardamento da angiogênese, mesmos assím foi decido utilizar o produto no
paciente J,A.M que possui três ulceras venosas no membro inferior esquerdo, ao utilizar o produto as
enfermeiras Joice e Débora constaram que o material da bandagêm é mujto úmido podendo causar
hiperhidratação na lesão e prejudicar o paciente.

A placa de hidrocoloide foi utilizado na paciente T,G que possui ulcera venosa em membro inferior direito, não
havendo intercorrências na manipulação do produto. O curativo de alta absorção íoi usado na deiscencia cirúrgica
abdominal da paciente A.M.S tambêm sem intercorrencias. Foi solicitado que os pacientes retornasse no dia
'1 1/05/16 para a aprovação ou não dos resultados dos produtos testados pela comlssã0. Encerrada a sessâo ás 1 1 :15

de Íorma tranqüila,

cRlTÉRtos DE AVALTAçÃO DOS pRODUToS:

3 - CRtTERtOS DE AVALTAÇÃO DOS pRODUTOS:

3.'l - Para fins de avaliação técnica das amostras dos materiais e/ou produtos apresentados
serão analisados os seguintes itens:

* Densidade do produto;

Prefeitura Municipal da Estância de Socorro - Cs/l - Centro de Soúde l/ . Lrô
Rua Dr. Halini Feres, 294- Centro - CEP 13960-000 - Socorro - SP .*...\É'

relefone: 1e 38sse301;:#i*i:!:9.'bTorro'sp'sov'br ^^'§ê\)'--^
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Pr€lsitura Mu ni<ipal
dà Ertar(là de §ocorro

Durabilidade e Resistência;
Rentabilidade;
Composição Química nos termos do Edital;
Especificações nos termos do Edital;
Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do produto, através da
seguinte metodologia:

Verificação, através da utilização do produto, se o mesmo tem rendimento
adequado às necessidades da municipalidade;
Verificação através da comparaçâo com produtos de qualidade renomada
(líderes de mercado), para comprovar a similaridade, a fim de obter
produtos de melhor qualidade;

Realização de testes para averiguar a qualidade.
Apresentação - Avaliaçáo das embalagens em sua forma de apresentação, a fim de
verificar-se a qualidade e segurança no transporte dos produtos de modo a evitar
acidentes. Os rótulos, a fim de avaliar-se a origem, fabricante, prazo de validade,
informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável tecnico e demais
informações sobre a composição do produto.

Serão, considerados aprovados, apenas os produtos e/ou materiais que obtiveÍem
Índice igual ou superior a 80% (oitenta por cento) de aceitabilidade.

Para fins de entendimento da porcentagem de aceitabilidade, fica estabelecido o
seguinte critério:

à Cada membro da Comissão avaliará os produtos segundo os critérios acima,
atribuindo-lhes uma nota de 00 (zero) a 10 (dez), sendo obedecida a seguinte
nomenclatura:

à Q = NOTA ATRBUíDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO;
) D = NOTA ATRIBUíDA A DURABILIDADE;
à R = NOTA ATRBUíDA A RENTABILIDADE;
) C/B = NOTA ATRIBUíDA AO CUSTO/BENEFÍCIO;
) EMB = NOTA ATRIBUíDA A EMBALAGEM;
à coMP. = NOTA ATRTBUíOA A COVTpOS|ÇÃO;

Exemplo:

Prefeitura Municipal da Estância de Socorto - CSll - Centro de Saúde ll
Rua Dr. Halim Feres, 294- Centro - CEP 13960-000 - Socorro - SP .r,piÍâ

Telefone:19 3855-9301- e-mail: saúde@socorro.sp,gov.br --*Áso "*www.socorro,sp.gov.br 
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à O próximo campo a ser preenchido será o da média
seguinte fórmula: Soma das notas estabelecidas nos itens
divididas por 06 (seis);

Exemplo:

Média
o D R C/B EMB, COMP.

9,5 8 8,5 I 8 10 8,833

Õ 7 8 8 I I

) A porcentagem de aceitabilidade está diretamente condicionada a nota média,
sendo que para mensuraÇão desta porcentagem deverá ser multiplicada a nota da
média pelo fator 10 (DEZ).

Ex:

Media: 8,833

Percentual: 8,833 x 10 = 88,33%

) Para Íins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com
a especificagão do produto, o n0 do ítem ao qual corresponde e sua marca;

) O resultado final deverá ser expresso da seguinte maneira:
. Quando o item for considerado compatÍvel com as necessidades do setor

solicitante, será considerado APROVADO, devendo constar a seguinte
expressâo (A);

. Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante,
será considerado REPROVADO, devendo constar a seguinte expressão (R);

EXEMPLO:

1) Avaliação de cada produto e/ou material:

i úo! -.iÍ§Y
§h*P "1,1:":::,"':.:::.'

aritmética seguindo a
acima especificados e

Ite
m

Produto Marca
Notas da Comissão Avaliação

Media
%de
Aceitação

(A) Aprovado

(R) Reprovadoo D R ctB EMB. COMP.

0í CURATIVO
OCLUSIVO

ABC 9,5 8 8,5 8,5 8 '10 8,75 87 ,50/o (A)

02 CURATIVO
EM GEL

Y I 7 I 8 8 o I 80 (A)

2) Avaliaçáo Geral de cada produto e/ou material:

Rua Dr. Halim Feres, 294- Centro - CE P 13960-000 - Socorro - SP -,.rüU'
rerefone:1s 38ss€301;:#:lii:!:9iTorro'sp'sov'br 
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PreíeituÍa Muni(ipal
dô Estân(íô de Socorro §oc§RRO

§. ro§ôr

o/o de
Aceitaçã
o

(R)
Reprovado

o D R ctB EMB.
COMP

CURATIVO XY 7 Ã 7 7 5 Ã 6 60 (R)

cLASStFtCAçÃO

Aguarda nova avaliação pós uso dos produtos nos pacientes.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, Íoi encenada a.sessão, cuia ata vai assinada pela Comissão nomeada, a presentê ata

:1i !!I9!ibillrdr., em sua^ínregra no sitio eretrôniôo da municiparidade 1w,ruw.socorro.sp.gór.nij,'* rinr o.
rrctaçoes/comunicados para ciência dos interessados.

OCORRÊNClAS NA SESSÃO PÚBLICA

Toda a sessão transcorreu de forma tranquila, não havendo nenhum fato que merecesse ser mencionado.

N"rii.IlrE"q.REr,.!r,t-*à u).^-j.",.r

/t r2

'.,..-í,:\-\ r!' -' ., .'ii.,r

.jti\,R!qLI.i1;rB

Membro da Comissão

',/4, Al f E;
//no*é@e_12,*:/ Membro da Comissão

, Dr. ilalim Feres, 294- CentÍo - CEp 13960-000 - Socorro - Sp
leletone: 19 3855-9301. - e-mail: saúde@socorro.sp.gov.br

""m#^-q-;"
www.socorro,sp.gov,br
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É_a&bJFf=: trê§ürrGrr,
Preieitura Municipal da Estância de Socorro

aTENCÁOll! Éste comprcvanle de rccebimênto de âmosÍas /V,iO serve como garantiâ de qLre os
maleriais sêráo âprovados, uma vez quê os mesmos seíão ânalisados por Comrssão Especial, esle
documenlo se lratâ dê mero rccibo parâ comprovâÇão de enlrega de âmoslras.

Débora LIã6àlho VielÍa
Eíêr6eira

coRá)e467

dêdcrno,r6xd.p€rrorâto,m9(d.qnc.Íor.l69ad€agú.,..n.did.l0ii6cm
9,1a m.trc., s.rá .rrgrdo do Llcrt nr. snc.doÍ o trurro do rPT coopov.n.rô ..

porc.nr.g.N do. compoí€nr.r d. íómúra.crâr.. d..úco rrr. crirà côn 12

Observaçõês:
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Prefeitura Municipal da Estância de Socorro!#i'lth
J FIÃU::AY.rr€ó7

fuqojiriiôGrl

Àv.ntdà J6a $ana do Fâtià, f1
C.N.P.J.: a6l41.06&!oo1.33 - INSC, Esr. : rsEt/I

ExERcícto DE 2016

I

08/05/20't6

ATENCÃOIII Esle co..píovânie de recebtmenro de amostras /VÁO seÍve cômo garanta de que os
matedâls sêrãô aprovados lma vêz que os mesmos seÍáô ênatisados por cômi§sãô Especat, este
doclrnenlo sê 1Íala de meío íecibo pãrá comprovação de ênrrega de amoslras.

üÉbora alho Vieira
En 0lra

DOREI' +59467

l Produtos

DUPLA CÂMÂOÂ OE F BRÀS DE CARBOXIMEÍILCELULOSE SÔO]CÁ UN DÂS
ATRAVÉS OE COSTURA DE FIO DÊ CELULOSE REGENERAOÂ,ESSÂS FIBRÀS SÀO

ÂLINHÁOA§ VERTICALMENÍE DE MODO OUE NÁO ÍRÀNSF RÂM O EXSUOÂTO
HOR ZONTALMENTE, CURAÍIVOCAPAZOÉ REIER O EXSUOATO DÉNTRO DE

F SRÁS,IMPOSSIBiL[ÂNOO O SEU RETORNOÂO LEIÍO DÂ FER DA SEM

.10010357.3 , CLJRAT]VO DE HIOROCOLÔIDE COM ESPUMA OE POL
oM EspEssuRA HoMoGÊNEÂ. o cuRATivo É EsrÉRiL E coMposÍoTiVO E ESTERiL E COMPOSÍO POR UM

NTCRI\A COM ] P,DROCOLÓ DLS IGFU'INA PEC'I\A E CMC SÔDCA)
JI,LENO E POLIVECOS LLÂS-OVÉqICOS

oÁFÁ colTRo-E oÁ ,oFMAçÁo Do cEl.cov uMÁ cÀvÂDA L\IEFNÀ
ESPUMA OÊ POLIURETANO OUE OFERÉCE UMÁ BARREIRÀ

E ESPES5LRÁ OE 25 MM Â J MM
CREDITÁDO PELO INMETRO MEDDÂ lOCMX lOCM

Observações:


