
Prefeitura Munidpal 
di' Estância de 50<:orro 

ATA DA SESSÃO PÚBLICA- ANÁLISE DE AMOSTRA 

PROCESSO N° 046/2018/PMES 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 17/2018 

Objeto: Registro de Preço para Aquisição de curativos especiais. 

PREÂMBULO 

No dia 14 de junho de 2018, às 14hOOmin, reuniram-se nas dependências do Centro de Saúde CSII, situada à Rua 
Dr. Halin Feres, n° 294, CENTRO, Socorro, SP, a Comissão para análise dos materiais, composta pelos membros 
Elisangela Marciela Lopes, Cássia Rafaela de Faccio , Joice Aparecida Soares Pinto Portaria 7935/2018, para 
avaliação dos materiais. Esteve presente também Gabriela Rocha de Oliveira da empresa CHOLMED. 

REGISTRO DA SESSÃO 

Aberta a sessão no dia 14/06/2018 procedeu a avaliação das amostras apresentadas como demonstrado no quadro 
abaixo. Devido a prorrogação da entrega dos produtos foi dada sequência a sessão de análise no dia 19/06/2018 
como demonstrado no quadro abaixo: 

Empresa Item Avaliação 14/06/18 Avaliação 19/06/18 

Aramed Comercial 1 APROVADA 88% X 

Comercial 3 Albe L TD 2 REPROVADA empresa não X 
apresentou laudo de IPT. 

Aramed Comercial 3 Não entregou produto para análise REPROVADA 
Prorrogado prazo de entrega Não entregou produto 

para análise 

Fabricio de Ramos %CIA L TDA 4 Não entregou produto para análise REPROVADA 
Prorrogado prazo de entrega Produto não bateu 

descritivo, espessura, 
composição. Não 

especificado se estéreo. 
Aramed Comercial 5 Não entregou produto para análise REPROVADA 

Prorrogado prazo de entrega Não entregou produto 
para análise 

Aramed Comercial 6 Não entregou produto para análise REPROVADA 
Prorrogado prazo de entrega Não entregou produto 

para análise 
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Cholmed Comercial 7 Não entregou produto correto para APROVADA 90% 
análise, entregou uma Bota de 
Uma ao invés da Bandagem 

elástica 
Prorrogado prazo de entrega 

Fabricio de Ramos %CIA L TOA 8 Não entregou produto para análise REPROVADO 
Prorrogado prazo de entrega Descrição do produto não 

bateu com o descritivo e 
composição minima do 
edital. 

Cholmed Comercial 9 APROVADA 92% X 

Aramed Comercial 10 Não entregou produto para análise REPROVADO 
Prorrogado prazo de entrega Não entregou produto 

para análise 

Fabricio de Ramos %CIA L TOA 11 Não entregou produto para análise APROVADO 93% 
Prorrogado prazo de entrega 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS: 

Para fins de avaliação técnica das amostras de produtos apresentadas serão analisados os seguintes itens: 

Densidade do produto; 
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 comparação com produtos de qualidade renomada (lideres de mercado), para 
comprovar a similaridade, a fim de obter produtos de melhor qualidade; 

Realização de testes para averiguar a qualidade e a não incidência de irritabilidade provocada pelo produto em contato 
com a pele, no caso de detergentes, sabões, álcool, alvejante, cloro e outros que se fizeram necessários. 
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Apresentação - Avaliação 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 como vazamento dos produtos. Os rótulos, a fim de avaliar-se a 
origem, fabricante, prazo de validade, informações sobre o manuseio do produto, precauções, responsável técnico e demais 
informações sobre a composição do produto. 

Serão, 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, fica estabelecido o seguinte 
critério: 

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

-+ Q = NOTA ATRIBUíDA PARA A QUALIDADE DO PRODUTO; 
-+ O = NOTA ATRIBUíDA À OU RABILlDADE; 
-+ R = NOTA ATRIBUíDA À RENTABILIDADE; 
-+ CIB = NOTA ATRIBUíDA AO CUSTO/BENEFíCIO; 
-+ EMB = NOTA ATRIBUíDA À EMBALAGEM; 
-+ COMP. = NOTA ATRIBUíDA À COMPOSiÇÃO; 

E xempio: 
Notas da Comissão Avaliação 
Q D R C/B EMB. COMP. 
9,5 8 8,5 9 8 10 

-+ O próximo campo a ser preenchido será o da média aritmética seguindo a seguinte fórmula: Soma das notas 
estabelecidas nos itens acima especificados e divididas por 06 (seis); 

Exemplo: 

Notas da Comissão Avaliação 
Q D R C/S EMB. COMP. Média 
9,5 8 8,5 9 8 10 8,833 
8 7 8 8 8 9 8 
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-+ 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: 

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

-+ Para fins de análise dos produtos, é obrigatório o preenchimento dos campos com a especificação do produto, o n° do 
item 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 expressão (A); 
• Quando o item não atender às necessidades mínimas do setor solicitante, será considerado REPROVADO, 
devendo constar a seguinte expressão (R); 

Exemplo: 

(A) 
Notas da Comissão Avaliação Aprovado 

%de (R) 
Item Produto Marca Q D R CIB EMB. COMP. Média Aceitação Reprovado 
1 Papel XXXXXX 9,5 8 8,5 9 8 10 8,833 88,33 (A) 

Higiênico 
2 Alcool yyyyyy 8 7 8 8 8 9 8 80 (A) 

-+ As anotações técnicas deverão ser feitas sempre que houver necessidade de justificar o motivo pelo qual 
determinado produto elou material foi reprovado durante a análise e testes. 

ANOTAÇÕES TÉCNICAS: 
Ex: Materiais de Limpeza 

Item 03 - Detergente, neutro, frasco de 500 ml- Marca ZWX. O produto não atendeu as especificações mínimas exigidas 
no edita!. Durante a aplicação dos testes, o produto provocou irritabilidade nos usuários, bem como se pode avaliar que o 
mesmo possui baixa rentabilidade, uma vez que a densidade do produto demonstrou que o mesmo é demasiadamente 
líquido, oque ocasionou muita perda e desperdício do produto. 
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Item 12 - Saco de Lixo, reforçado, 14, preto, 100 litros, pacotes com 100 unid. - Marca y, A amostra oferecida não 
apresentou resistência adequada para o transporte de resíduos sólidos (lixo descartável), A espessura do produto não é 
compatível com o solicitado, O produto apresentou diversos sacos com defeitos, inviabilizando sua utilização, 

As empresas licitantes poderão ofertar várias marcas de produtos para cada item solicitado, sendo que para tanto, deverão 
apresentar amostras de cada marca ofertada. 

CLASSIFICAÇÃO 
Declarada encerrada as avaliações a comissão responsável apresentou os laudos de análise, individualmente por 
empresa, sendo os mesmos laudos anexados a presente ata, 

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

OCORRÊNCIAS NA SESSÃO PÚBLICA 

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

Nome: Elisa ela Marciela Lopes 
Membro 

orne: Joice Aparecida Soares Pinto 
Membro da Comissão 
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