
ANALISE DE AMOSTRAS DO PE 109/2021

CÓDIGO BPS PRODUTO

Atadura dô cropa 18 fios tipo II. 08 cm de largura X 1.80 m de comprimento (em
repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90%
algodão, com peso 24 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando
desfiamento, enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada
individualmente em material que garanta a Integridade do produto, o produto
deverá estar de acordo com a NBR 14056.

EMPRESA

VENCEDORA

Atadura'dô crepo 18 fios tipo II, 10 cm do largura X 1,80 m de comprimento (em
repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90%
algodão, com peso 30 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando
desfiamento, enrolada uniformemente

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 12 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em
repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no minimo 90%
algodão, com peso 36 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando
desfiamento, enrolada uniformemente

BR0321792

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 15 cm de largura X1,80 m de comprimento (em
repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90%
algodão, com peso 45 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando
desfiamento, enrolada uniformemente

BR0269971

SMARTMED

REPRESENTAÇA

O E COMERCIO

DE PRODUTOS

MÉDICOS E

HOSPITALAR

BLUMEDICA

PRODUTOS

MÉDICOS E

CiRURGICOS

LTDA EPP

BLUMEDICA

PRODUTOS

MÉDICOS E

CIRÚRGICOS

LTDA EPP

MARCA

MODELO;

VENEZELA

FABRICAM

TE; LUDAN

MEDI

H0U8E

MODELO;

BRUNA

Atadura de crepe 18 fios tipo II. 20 cm de largura X 1.80 m de comprimento (em
repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo 90%
algodão, com peso 60 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando
desfiamento, enrolada uniformemente

Compressa de gaze 7,5 x 7,5 cm; constituída de tecido 100% algodão, com
densidade de 13 fios por cm», 15 cm x 30 cm quando aberta, com 5 dobras e 8
camadas de modo a medir 7,5 x 7,5 cm quando dobrada, 500 g por pacote no
mínimo com as bordas voltadas para parle interna e sem fios soltos. A
compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser macia, isenta de
impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias aiergênicas. Pacotes com
500 unidades, não estéril. Com selagem eficiente que garanta a Integridade do
produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência
com técnica asséptica. Atender na integra a ABNT NBR 13841

BR0269587

SOMA/PR

COMERCIO DE

PRODUTOS

HOSPITAl-ARES

LTDA

BLUMEDICA

PRODUTOS

MÉDICOS E

CIRÚRGICOS

LTDA EPP

J.N.S. TÊXTIL
LTDA

MEDI

HOUSE

MODELO:

BRUNA

Situação

Avaliada

MEDI

HOUSE

MODELO;

BRUNA

JN TÊXTIL

Compressa de gaze estéril, 7,5 X 7.5 cm, pacote com 10 unidades. Compressa
de gaze hidrórila, estéril, confeccionada em 100% algodão, sem filamento
radlopaco, densidade de 13 fios por cm2, 15 X 30 cm quando aberta, com 5
dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 X 7,5 cm quando dobrada, 10 g por
pacote no mínimo isento de embalagem. Com as bordas voltadas para a parte
interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção,
ser macia, isenta de Impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias
aiergênicas. Pacotes com 10 unidades, estéril. Embalagem em papel grau
cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a Integridade do
produto até o momento de sua utilização e permita abertura em pétala. Atender
na íntegra a ABNT NBR 13841.

BR0452018

BR0275472

Embalagem para esterilização. material: poiipropileno - SMS.
gramatura/espessura: cerca de 40 g/m2. apresentação: folha, tamanho: cerca
de 50 X 50 cm, tipo uso: uso único

MMH MED

COMÉRCIO DE
PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Avaliação Refatório de análise

Reprovada

Reprovada

Reprovada

Amostra não

recebida

Amostra não
recebida

Amostra não

recebida

Será protocolado em
23/12/21

Será protocolado em
23/12/21

Será protocolado em
23/12/21

Reprovada

Amostra nao

recebida

Será protocolado em
23/12/21

BR0275473

Espéculo vaginal descartável tamanho M. em poliestireno cristal de alto
impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regalares semelhante ao
formato dos fómices vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta),
efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 7 cm,
comprimento 11.5 cm. ^ r—
Espéculo vaginal descartável tamanho P, em poliestireno cnstal de alto
impacto, valvas anatômicas de contornos lisos e regulares semelhante ao
formato dos fómices vaginais e dispositivo de abertura (parafuso borboleta),
efeito luminoso, bordas antitraumáticas. Tamanho: diâmetro em repouso 6 cm,
comprimento 10.5 cm. ^—

BR0279581

Máscara cifúrgica tripla descartável. Camada tripla; duas externas de não tecido
(TNT) 100% poiipropileno spunbodend e uma interna do filtro de retenção do
bacteriana meltblown; eficiência do retenção bacteriológica EFB: 99.92%; fixada
por elástico, prensada, possui clipe para ajusto nasal; plana, flexível e porosa,
não libera fiapos, hipoalegênico o atóxico. inerte e çntisséptlco. Caixa com 50
unidades. Apresentar LAUDO - Teste de Eficiência da Fillração Bacteriana
"aFE-15052- Máscaras Cirúrgicas" e Registro/notificação do produto na
ANVISA'

BR0269587

HERA MEDICAL
REPRSENTAÇÓE
s COMERCIO e
SERVIÇOS LTDA

POLARFIX

MMH MED

COMÉRCIO DE
PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

MMH MED
COMÉRCIO DE
PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 15 cm de largura X 1,80 m de comprimento (em
repouso) com boa elasticidade, confeccionada em tecido com no minimo 90%
algodão, com peso 45 gramas, bordas devidamente acabadas, evitando
desfiamento, enrolada uniformemente

Compressa de gaze estéril, 7,5 X 7.5 cm. pacote com 10 unidades. Compressa
de gaze hidròíila. estéril, confeccionada em 100% algodão, sem filamento
radlopaco, densidade de 13 fios por cm2. 15 X 30 cm quando aberta, com 5
dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 X 7.5 cm quando dobrada. 10 g por
pacote rto mínimo isento de embalagem. Com as bordas voltadas para a parte
interna ó sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção,
ser macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópiicos, ou substâncias
aiergênicas. Pacotes com 10 unidades, estéril. Embalagem em papel grau
cirúrgico e filme plástico, com selagem eficiente que garanta a integridade do
produto alé o momento de sua utilização e permita abertura em pétala. Atender
na integra a ABNT NBR 13841.

SOMA/PR

COMERCIO DE

PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

Amostra nao

recebida

Amostra nao

recebida

Amostra não
recebida

Aprovada

GRAL

CIRÚRGICA

PLENA

PRODUTOS

HOSPITALARES -

EIRELI

Máscara cirúrgica tripla descartável. Camada tripla: duas externas de nâo tecido
(TNT) 100% poiipropileno spunbodend e uma interna de filtro de retenção de
bacteriana meltblown: eficiência de retenção bacteriológica EFB: 99,92%; fixada
por elástico, prensada, possui clipe para ajuste nasal; plana, flexível e porosa,
não libefa fiapos, hipoalegênico e atóxico. Inerte e anlisséptico. Caixa corn 50
unidades. Apresentar LAUDO - Teste de Eficiência da Filtração Bactenana
"BFE-15052- Máscaras Cirúrgicas" e Registro/notificação do produto na
lANVISA

FLYMED

COMERCIO DE
PRODUTOS

HOSPITALARES

LTDA

BRISTOL

Amostra não
recebida

Amostra nao

recebida

Avaliada

Amostra nao

recebida

Será protocolado em
23/12/21

Reprovada

Reprovada

ERIMAX Avaliada

TORRE FORTE
ATACADO E

VAREJO LTDA ME

Será protocolado em
23/12/21

Será protocolado em
23/12/21

Reprovada

Amestra nao

recebida

Amostra nao

recebida

Será protocolado em
23/12/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N»: 109/2021

PROCESSO N»: PROCESSO N° 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitaiares, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

•  Gabriela Tambosi - Farmacêutica

•  Clever Vinícius Schreiner - Odontólogo

•  Mayara Aparecida de Aimeida Grosskopf - Enfermeira

•  Suzane Cristofolini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa SMARTMED

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, classificada em terceiro lugar

no Pregão Eletrônico n° 109/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitaiares para a

Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item

10 do ANEXO I - Termo de Referência, do Edital de Pregão Eletrônico n° 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20,

21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a

amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura

e juigamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem,

unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na

iicitação, na sede da Secretaria de Saúde, iocalizada na Rua Beio Horizonte,

n° 92 - Centro - Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às

16:00 aos cuidados da Servidora Gabrieia Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do

item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patricia(a)Dien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa SMARTMED REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE

PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES, atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra,

entregando as mesmas dentro dos 03 (três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

aceitação das propostas apresentadas peias licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da

homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19,

20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item° 17 apresentado pela SMARTMED REPRESENTAÇÃO E ÇOMÉRaO DE PRODUTOS

MÉDICOS E HOSPITALARES.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca

cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

a) Atendimento ao solicitado no edital;

b) Atendimento as normas da ANVISA;

c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela

comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem

serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam

do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens

apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patricia@Dien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANALISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM
ASPECTOS

AVALIADOS

ANÁLISE DE
CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES

CONFORME
NÃO

CONFORME

Item 17

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 08 cm de largura X

1,80 m de comprimento (em repouso) com boa

elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo

90% aigodão, com peso 24 gramas, bordas

devidamente acabadas, evitando desfiamento,

enroiada uniformemente em forma ciiíndrica, embaiada

individuaimente em material que garanta a integridade

do produto, o produto deverá estar de acordo com a

NBR 14056

Medidas
X 8 cm X 2,18 m

Composição X

Peso X

25,44 g em 2,18 m,
correspondente a
21,01 g em 1,80 m.
Assim, não atende a
massa por unidade,
conforme ABNT NBR

14056.

Acabamento X

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

•  O item n° 17 apresentou não conformidades, sendo, portanto, REPROVADO.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: Datricia@oien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no

site www.pien.pr.aov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-maii ou fac-símile.

Piên, 23 de dezembro de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabrieia Ta^bosi
Farmacêutica

l^ayaija Aparecida de Aimeida
Enfermeira

skopf

Suáane Cristofoiini de Oiiveira
Enfermeira

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patricia@pien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N»; 109/2021

PROCESSO NO; PROCESSO N° 109/2021

TIPO; MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares^ conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

•  Gabrieia Tambosi - Farmacêutica

•  Clever Vinícius Schreiner - Odontóiogo

•  Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf - Enfermeira

•  Suzane Cristofoiini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa BLUMEDICA

PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA EPP., classificada em terceiro lugar no Pregão Eletrônico no

109/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde.

A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I - Termo de

Referência, do Edital de Pregão Eletrônico n° 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras iicitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20,

21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103, 177,178 e 179 deverão apresentar a

amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura

e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem,

unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na

licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte,

no 92 - Centro - Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às

16:00 aos cuidados da Servidora Gabrieia Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do

item, objeto deste editai e o nome da empresa licitante.

(...)

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: Datricia@Dien.pr.QOV.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA

EPP., atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03

(três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da

homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19,

20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103,177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo os itens n° 18, 19 e 21 apresentados pela BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS

LTDA EPP.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca

cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

a) Atendimento ao solicitado no edital;

b) Atendimento as normas da ANVISA;

c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela

comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem

serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam

do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens

apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: Datricia@pien.Dr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANALISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM
ASPECTOS

AVALIADOS

ANÁLISE DE

CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES

CONFORME
NÃO

CONFORME

Item 18

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 10 cm de largura X

1,80 m de comprimento (em repouso) com boa

elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo

90% algodão, com peso 30 granias, bordas

devidamente acabadas, evitando desfiamento,

enrolada uniformemente em forma ciiíndrica, embaiada

individualmente em material que garanta a integridade

do produto, o produto deverá estar de acordo com a

BR 14056.

Medidas
X

Composição X

Peso X 21,64 g

Acabamento X Tipo I

Item 19

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 12 cm de largura X

1,80 m de comprimento (em repouso) com boa

elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo

90% algodão, com peso 36 gramas, bordas

devidamente acabadas, evitando desfiamento,

enrolada uniformemente em forma ciiíndrica, embalada

individualmente em material que garanta a integridade

do produto, o produto deverá estar de acordo com a

BR 14056.

Medidas
X

Composição X

Peso X 25,23 g

Acabamento X Tipo I

Item 21

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 20 cm de largura X

1,80 m de comprimento (em repouso) com boa

elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo

90% algodão, com peso 60 gramas, bordas

devidamente acabadas, evitando desfiamento,

enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada

individualmente em material que garanta a integridade

Medidas
X

Composição X

Peso X 45,82 g

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patricia@pien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

do produto, o produto deverá estar de acordo com a

BR 14056. Acabamento X Tipo I

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Diante da avaliação realizada, conciui-se que:

•  Os itens 18, 19 e 21 apresentaram não conformidades, sendo, portanto, REPROVADOS.

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo dé 05 (cinco) dias, via internet no

site www.pien.pr.aov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símiie.

Piên, 23 de dezembro de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabriela Tambcsi

Farmacêutica

ayafa Apa^cida de Almeida Grqéskopf
Enfermeira *

Suzan^Cristofolini de Oliveira'
Enfermeira

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-rnaii: Datricia@oien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO NO; 109/2021

PROCESSO NO: PROCESSO N° 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

•  Gabriela Tambosi - Farmacêutica

•  Clever Vinícius Schreiner - Odontólogo

•  Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf - Enfermeira

•  Suzane Cristofoiini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa HERA MEDICAL

REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., classificada em terceiro lugar no Pregão Eletrônico no

109/2021, cujo objeto é a aquisição de materiais médico-hospitaiares para a Secretaria Municipal de Saúde.

A exigência da apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I - Termo de

Referência, do Edital de Pregão Eletrônico n° 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20,

21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a

amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura

e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem,

unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na

licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte,

no 92 - Centro - Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às

16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do

item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.or.gov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa BLUMEDICA PRODUTOS MÉDICO E CIRÚRGICOS LTDA

EPP., atendeu ao prazo descrito em Editai para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03

(três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da

homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17,18, 19,

20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103,177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item no 54 apresentado pela HERA MEDICAL REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS

LTDA.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca

cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

a) Atendimento ao solicitado no edital;

b) Atendimento as normas da ANVISA;

c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela

comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem

serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam

do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens

apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@Dien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANÁLISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM
ASPECTOS

AVALIADOS

ANÁLISE DE

CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES

CONFORME
NÃO

CONFORME

Item 54

Embalagem para esterilização, material: poiipropiieno -

SMS, gramatura/espessura: cerca de 40 g/m2,

apresentação: foiha, tamanho; cerca de 50 X 50 cm,

tipo uso: uso único.

Medidas
X

Composição X

Peso X

Acabamento X

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

•  O item n° 54 foi APROVADO.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: Datricia@oien.or.gov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no

site www.Dien.pr.qov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-maii ou fac-símile.

Piên, 23 de dezembro de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabrieia Tamh

Farmacêutica

jlay^a Apetecida de Almeida'Gifpsskopf
Enfermeira

C.
Suzàhe Cristofoiini de Oliveira

Enfermeira

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: Datricia@Dien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



m
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N»: 109/2021

PROCESSO N»: PROCESSO N» 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

•  Gabriela Tambosi - Farmacêutica

•  Ciever Vinícius Schreiner - Odontóiogo

•  Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf - Enfermeira

•  Suzane Cristofoiini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa SOMA/PR COMERCIO

DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., classificada em terceiro lugar no Pregão Eletrônico n° 109/2021, cujo

objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da

apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I - Termo de Referência, do

Edital de Pregão Eletrônico n° 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras iicitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20,

21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103,177,178 e 179 deverão apresentar a

amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura

e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem,

unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na

licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte,

n° 92 - Centro - Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às

16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do

item, objeto deste editai e o nome da empresa iicitante.

(...)

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patricia(a)pien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA., atendeu ao prazo descrito em Edital para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03

(três) dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da

homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17,18,19,

20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103,177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item n° 98 apresentado pela SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca

cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

a) Atendimento ao solicitado no editai;

b) Atendimento as normas da ANVISA;

c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela

comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem

serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam

do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens

apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patrícia®pien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANALISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM
ASPECTOS

AVALIADOS

ANÁLISE DE
CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES

CONFORME
NÃO

CONFORME

Item 98

Máscara cirúrgica tripla descartável. Camada tripla:

duas externas de não tecido (TNT) 100% polipropiieno

spunbodend e uma Interna de filtro de retenção de

bacterlana meltblown; eficiência de retenção

bacteriológica EFB: 99,92%; fixada por elástico,

prensada, possui clipe para ajuste nasal; plana, flexível

e porosa, não libera fiapos, hipoalegênico e atóxico,

inerte e antisséptico. Caixa com 50 unidades.

Apresentar LAUDO - Teste de Eficiência da Fiitração

Bacterlana "BFE-15052 - Máscaras Cirúrgicas" e

Registro/notificação do produto na ANVISA.

Tamanho X

Composição X

EFB X EFB >95%

Qualidade do
elástico

X

Laudo técnico X
0 laudo técnico não foi

apresentado.

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

•  O item 98 apresentou não conformidades, portanto foi REPROVADO.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patrícia®oien.pr.qov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no

site www.pien.pr.aov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-maii ou fac-símile.

Piên, 23 de dezembro de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA:

4Gabrieia T^ l^ibosi
Farmacêi tica

-

~Maygra Aparçcida de Almeida Grl
Enfermeira

Surane Cristofoiini de Oliveira

Enfermeira

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: oatridaca)pien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANALISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N»: 109/2021

PROCESSO NO; PROCESSO N<> 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO; Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

•  Gabriela Tambosi - Farmacêutica

•  Clever Vinícius Schreiner - Odontóiogo

•  Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf - Enfermeira

•  Suzane Cristofolini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela empresa CIRÚRGICA PLENA

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., classificada em terceiro lugar no Pregão Eletrônico n° 109/2021, cujo

objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da

apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I - Termo de Referência, do

Edital de Pregão Eletrônico n° 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18, 19, 20,

21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103,177,178 e 179 deverão apresentar a

amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura

e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem,

unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na

licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte,

n° 92 - Centro - Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às

16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do

item, objeto deste editai e o nome da empresa iicitante.

(...)

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: oatriciaca)oien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

Primeiramente, registra-se que a empresa CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,

atendeu ao prazo descrito em Editai para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03 (três)

dias estipulados para tal apresentação.

Ressalta-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

aceitação das propostas apresentadas pelas licitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da

homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17, 18,19,

20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98, 103,177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item n® 177 apresentado pela CIRÚRGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Quanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se trata da mesma marca

cotada pelo fornecedor.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

a) Atendimento ao solicitado no edital;

b) Atendimento as normas da ANVISA;

c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas licitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela

comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem

serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam

do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens

apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: patriciaCS)pien.pr.oov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

4. DA ANALISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM
ASPECTOS

AVALIADOS

ANÁLISE DE

CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES

CONFORME
NÃO

CONFORME

Item 177

Atadura de crepe 18 fios tipo II, 15 cm de largura X

1,80 m de comprimento (em repouso) com boa

elasticidade, confeccionada em tecido com no mínimo

90% algodão, com peso 45 gramas, bordas

devidamente acabadas, evitando desfiamento,

enrolada uniformemente em forma cilíndrica, embalada

individualmente em material que garanta a integridade

do produto, o produto deverá estar de acordo com a

BR 14056.

Medidas
X 15 cm X 2,37 m

Composição X

Peso X

47,15 g em 2,37 m,
correspondente a
35,81 g em 1,80 m.
Assim, não atende a
massa por unidade,
conforme ABNT NBR

14056.

Acabamento X

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

•  O item n° 177 apresentou não conformidades, sendo, portanto, REPROVADO.

Rua Amazonas, no 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: patricia@pien.or.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no

site www.pien.pr.aov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 23 de dezembro de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabriela Tambosi

Farmacêutica/

(May^a Apa^cida de Almeida Gros opf
Vl/ Enfermeira

Suzaoe Cristofoiini de Oliveira
Enfermeira

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-mail: Datricia@pien.or.qov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 109/2021

PROCESSO N»: PROCESSO N" 109/2021

TIPO: MENOR PREÇO - POR ITEM

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais hospitalares, conforme

especificações e quantidades estimadas constantes do ANEXO I.

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde.

COMISSÃO AVALIADORA:

•  Gabriela Tambosi - Farmacêutica

•  Ciever Vinícius Schreiner - Odontóiogo

•  Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf - Enfermeira

•  Suzane Cristofoiini de Oliveira - Enfermeira

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise da amostra apresentada pela FLYMED COMÉRCIO DE

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., classificada em terceiro lugar no Pregão Eletrônico no 109/2021, cujo

objeto é a aquisição de materiais médico-hospitalares para a Secretaria Municipal de Saúde. A exigência da

apresentação de amostra dos respectivos itens consta no item 10 do ANEXO I - Termo de Referência, do

Editai de Pregão Eletrônico n° 109/2021, conforme abaixo:

10.1. As cinco primeiras licitantes classificadas para os itens: 17,18, 19, 20,

21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103,177,178 e 179 deverão apresentar a

amostra no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, após a sessão de abertura

e julgamento das propostas, de acordo com as determinações abaixo:

a) Deverá ser entregue uma amostra de cada item, no formato, embalagem,

unidade especificada na proposta de preços e da mesma marca cotada na

licitação, na sede da Secretaria de Saúde, localizada na Rua Belo Horizonte,

n° 92 - Centro - Piên/PR, no horário entre 08:00 e 11:00 e das 13:00 às

16:00 aos cuidados da Servidora Gabriela Tambosi.

b) As amostras devem obrigatoriamente vir etiquetadas com o número do

item, objeto deste edital e o nome da empresa licitante.

(...)

Rua Amazonas, n° 373 - Centro. Piên/PR. CEP 83.860-000.
CNPJ: 76.002.666/0001-40 E-maii: oatridacapien.pr.aov.br - Fone (41) 3632-1136



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN

ESTADO DO PARANÁ

' Primeiramente, registra-se que a empresa FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

LTDA., atendeu ao prazo descrito em Editai para entrega da amostra, entregando as mesmas dentro dos 03

(três) dias estipuiados para tai apresentação.

Ressaita-se que a comissão avaliadora realizou a análise da amostra apresentada, após a fase de

aceitação das propostas apresentadas pelas iicitantes interessadas, as quais foram exigidas apenas da

empresa classificada em primeiro lugar no certame, a qual deveria ter sua amostra aprovada antes da

homologação do certame.

2. DOS ITENS AVALIADOS

Conforme disposto no item 10.1 "As cinco primeiras Iicitantes classificadas para os itens: 17,18, 19,

20, 21, 22, 44, 45, 54, 59, 60, 61, 98,103, 177, 178 e 179 deverão apresentar a amostra".

Sendo o item n° 178 apresentado pela FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Ouanto à marca do material apresentado para avaliação verificou-se que se no edital a marca

cotada oeia empresa FLYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA foi ERIMAX. no entanto, a

amostra recebida foi da marca FORTCLEAN/NOBRE, sendo esta última, considerada para fins de avaliação.

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela comissão avaliadora foram previstos no item 10.3, sendo:

a) Atendimento ao solicitado no editai;

b) Atendimento as normas da ANVISA; .

c) Funcionalidade e qualidade dos itens;

10.4. As amostras apresentadas pelas iicitantes classificadas de primeiro a quinto lugar e aprovadas pela

comissão não serão, em hipótese alguma, consideradas como início de entrega do produto ofertado, nem

serão contabilizadas na quantidade a ser entregue.

Os resultados quanto à conformidade/não conformidade da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra e o motivo da reprovação, quando for o caso, constam

do relatório individual de cada item avaliado na amostra apresentada, conforme a análise dos itens

apresentados na amostra, constante do item 4 deste relatório.
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4. DA ANALISE DOS ITENS APRESENTADOS NA AMOSTRA

Segue abaixo o resultado da avaliação individual de cada item:

DESCRIÇÃO DO ITEM
ASPECTOS

AVALIADOS

ANÁLISE DE
CONFORMIDADE

OBSERVAÇÕES

CONFORME
NÃO

CONFORME

Item 178

(Amostra recebida da marca

FORTCLEAN/NOBRE)

Compressa de gaze estéril, 7,5 X 7,5 cm, pacote com

10 unidades. Compressa de gaze hidrófila, estéril,

confeccionada em 100% aigodão, sem filamento

radiopaco, densidade de 13 fios por cm2, 15 X 30 cm

quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a

medir 7,5 X 7,5 cm quando dobrada, 10 g por pacote

no mínimo isento de embaiagem. Com as bordas

voitadas para a parte Interna e sem fios soltos. A

compressa deverá ter boa capacidade de absorção, ser

macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos,

ou substâncias alergênicas. Pacotes com 10 unidades,

estéril. Embalagem em papel grau cirúrgico e fiime

plástico, com selagem eficiente que garanta a

integridade do produto até o momento de sua

utilização e permita abertura em pétala. Atender na

íntegra a ABNT NBR 13841.

Peso X
Peso: 5,60 g/pacote
Peso unitário: 0,58 g.

Medidas X

Aberta: 23,5 cm X 12
cm

Fechada: 7,0 cm X 6,0
cm

Composição
X

Resistência/

Acabamento
X 11 fios

Quantidade
por pacote

X

5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Diante da avaliação realizada, conclui-se que:

•  O item 178 apresentou não conformidades, portanto foi REPROVADO.
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6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANALISE DAS AMOSTRAS

O resultado da análise das amostras será disponibilizado no prazo de 05 (cinco) dias, via internet no

site www.pien.pr.aov.br e encaminhado direto aos proponentes por meio de e-mail ou fac-símile.

Piên, 23 de dezembro de 2021.

COMISSÃO AVALIADORA:

Gabriela Tambtpsl
Farmacêuticá

Mayára Apárecida de Almeida Gro
Enfermeira

Su^ne Cristofolíni de Oliveira
Enfermeira
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