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RELATÓRIO REFERENTE A ANÁLISE DE AMOSTRAS DO KIT DE HIGIENE

PESSOAL E DE PROTEÇÃO CONTRA COVID-19

PREGÃO N°: 069/2021

OBJETO: Aquisição do kit de higiene pessoal e de proteção contra Covid- 19

REPARTIÇÃO INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação

COMISSÃO AVALIADORA:

Angela Krefer Zepechouka

Elaine Cristina de Oliveira

Katia Regina de Assis Ferreira

Lucia Cristina Voznhaki Negrele

1.INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório acerca da análise das amostras apresentadas pela empresa

EXP BUSINESS - SERVIÇOS. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS,

CNPJ: 40.251.299/0001-71, em 08/09/2021, cujo objeto é a aquisição de KIT DE

HIGIENE PESSOAL E DE PROTEÇÃO CONTRA COVID- 19 PARA OS ALUNOS

DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. A exigência da apresentação de amostra do

kit está amparada no item 8. DAS AMOSTRAS, do Edital de Pregão Eletrônico N°

069/2021

8.1. Conforme Memorando n°158/2021 da Secretaria de

Educação, Esporte e Cultura a empresa declarada vencedora

no certame deverá encaminhar amostra dos kits para o

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e
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Cultura, no horário das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00

horas, até 15 dias seguintes à finalização da sessão, ou

solicitação do Pregoeiro.

A Comissão de Análise das amostras designada pela Portaria N° 314 de 20 de

agosto de 2021, realizou a análise e testes das amostras apresentadas.

2.DOS ITENS AVALIADOS

01 Estojo multiuso ecológico

02 Máscaras de tecido reutilizável

03 Frasco com álcool em gel

04 Frasco com sabonete líquido

3. DOS ASPECTOS AVALIADOS

Os aspectos avaliados pela Comissão Avaliadora foram previstos no item

8.3 do Edital de Pregão Eletrônico n° 069/2021.

8.3. As amostras serão analisadas dentro das especificações

solicitadas, bem como se atende com eficácia ao fim a que se

destina, sendo que os critérios para análise das amostras serão;

a) Qualidade do produto:

b) Especificações nos termos do Edital;

c) Compatibilidade;

d) Durabilidade;

e) Verificação se o produto atende com eficácia ao fim a que se

destina;

f) Comparação Custo x Benefício, a fim de averiguar a qualidade do

material, através da seguinte metodologia:

g) Verificação, através da utilização do material, se o mesmo tem

rendimento adequado às necessidades da municipalidade

Mk)
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Os resultados quanto a análise da amostra apresentada, bem como as

observações relativas a cada componente da amostra com indicativos de

aprovado/aprovado com ressalvas/reprovado, quando for o caso, constam no relatório

individual de cada item avaliado na amostra apresentada, constante próximo item deste

relatório.

4.DA ANALISE DOS ITENS APRESENTADOS

LOTE/GRUPO I: KIT DE HIGIENE PESSOAL E PROTEÇÃO CONTRA COVID-19

Item Especificação Resuitado da

análise

Estojo multiuso ecológico: confeccionado com
lâmina de pp (polipropileno) biodegradável,
formato 200 mm (largura) x 60mm (altura) x 45
mm (profundidade), acabamento com corte e
vinco, com tampa dobrada e fixada com
elásticos revestidos de tecido nas extremidades,
personalização com a logo “todos contra covid-
19”, com uma cor de impressão. O licitante
deverá apresentar na entrega laudos
laboratoriais, atestando o atendimento dos

requisitos das normas abnt nbr 15.236:2020
(toxicologia, isenção de ftalatos e propriedades
físico mecânicas) emitidos por laboratório
acreditado pelo inmetro. Além de comprovação
da utilização de pp com aditivo biodegradável
conforme padrão de testes asím 6954-04,
norma bs 8472.
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REPROVADO

Máscaras de tecido reutiüzávei: máscaras

infantil / infanto juvenil, fabricada em malha,
com camada dupla de proteção, o que
proporcionará maior proteção para os alunos.
Lavável, reutiüzávei e antialérgica. Elástico
modelo rolote poliamida 84% elastano 4%
largura 4mm. Elástico roliço que oferece ajuste
de acordo com o rosto da criança ou
adolescente (elástico transpaçado na bainha,
não vai fixado no tecido) e que se prendem
atrás das orelhas. Design anatômico e de boa
vedação, deverá abranger as laterais do rosto,
acima do nariz e abaixo do queixo de forma
confortável; cores diversas (cinza, azul e verde)
reutilizável e de fácil manutenção.
Frasco com álcool em gel: frasco transparente

02
REPROVADA
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de 100ml com álcool em gel 70%. Deverá
possuir tampa tipo “flip-top” que permita
reabastecimento. Álcool em gel 70% (p/v)
glicerinado, antisséptico, para assepsia/ higiene
de mãos e braços. Deverá ser testado
dermaíologicamente. Apresentar no rótulo ou
impresso na embalagem as seguintes
informações: composição, dados de
identificação do fabricante, número de lote,
prazo de validade, ou ainda a data final da
validade. Número de registro ou autorização no
ministério da saúde (específico para cada caso)
notificação junto à anvisa, químico responsável,
precauções, indicação quantitativa do conteúdo
líquido, a informação dermaíologicamente
testado e demais informações exigidas por lei.
Não saneante. O prazo de validade deverá ser
no mínimo 2/3 do prazo total a partir da data de
entrega no almoxarifado. Deve ser apresentado
a ficha e laudo técnico no ato da entrega do
álcool em gel 70%.

Frasco com sabonete líquido: frasco
transparente de 100 ml com sabonete líquido,
tampa tipo “flip-top” que permita
reabastecimento. Sabonete líquido, inodoro,
bactericida para higiene de mãos, composição:
water, sodium, laureth 2 sulfate, cocamide dea,
olivamidopropyl betaine, propylene gíycol,
glycerim, triclosan, sodium chioride, citric acid e
ter laudo de teste dermatológico. Apresentar no
rótulo ou impresso na embalagem as seguintes
informações: dados de identificação do
fabricante, número de lote, e prazo de validade,
ou ainda a data final da validade, número de

registro ou autorização no ministério da saúde
(específico para cada caso) notificação junto à
anvisa, composição, químico responsável,
precauções, indicação quantitativa do conteúdo
líquido, e demais informações exigidas por lei. O
prazo de validade deverá ser no mínimo 2/3 do
prazo total a partir da data de entrega no
almoxarifado. Deve ser apresentado a ficha e
laudo técnico do sabonete no ato da entrega.

REPROVADO
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5. DO RESULTADO DA AVALIAÇAO

Considerando que a avaliação se pauta na qualidade do produto, especificações nos

termos do Edital, compatibilidade, durabilidade, verificação se o produto atende com

eficácia ao fim a que se destina, comparação custo x benefício, verificação através da
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utilização do material, se o mesmo tem rendimento adequado às necessidades da

municipalidade na qualidade dos itens, esta Comissão de acordo com as amostras

apresentadas dá o parecer de REPROVADAS em razão de:

Item 01: NAO CORRESPONDE COM AS ESPECIFICIDADES APRESENTADAS

NO EDITAL DO PREGÃO N°: 069/2021. Foi apresentado várias opções, porém

todas em desconformidade não sendo confeccionado com lâmina de polipropileno, não

obedecendo o formato 200 mm (largura) x 60mm (altura) x 45 mm (profundidade), sem

acabamento com corte e vinco, sem tampa dobrada e fixada com elásticos revestidos de

tecido nas extremidades, sem personalização com a logo “todos contra Covid-19.
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Item 02: NAO CORRESPONDE COM AS ESPECIFICIDADES APRESENTADAS

NO EDITAL DO PREGÃO N°: 069/2021. Foi apresentado pela empresa várias
máscaras, porém todas em tamanho adulto, não oferecendo ajustes de acordo com o

rosto da criança ou adolescente.



Item 03: NAO CORRESPONDE COM AS ESPECIFÍCIDADES APRESENTADAS

NO EDITAL DO PREGÃO 069/2021. Foi apresentado dois frascos sendo um

com apenas 35 ml, não adequando as exigências estabelecidas e outro não possui

tampa tipo” flip-top”, também neste, não consta no rótulo ou impresso na embalagem as

informações de composição, dados de identificação do fabricante, número de lote, prazo

de validade ou data final da validade.
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Item 04: NAO CORRESPONDE COM AS ESPECIFICIDADES APRESENTADAS

NO EDITAL DO PREGÃO N°: 069/2021. Foi apresentado uma amostra de 60 ml,

sem tampa “flip-top”.
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Na avaliação desta Comissão considerou-se que as amostras NAO foram

entregues conforme item 8.2.

8.2. Deverá ser entregue uma amostra de cada item do lote I no

formato, embalagem, unidade especificada na proposta de preços e

da mesma marca cotada na licitação.

Considerou-se também a FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA EM TODOS

OS ITENS AVALIADOS, conforme item 8.4.

8.4 As amostras deverão estar devidamente identificadas com nome

da licitante, o número da licitação e o número do item e lote a que se

referem.
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Assinam abaixo os membros que compõem essa Comissão e demais participantes:

Krefer Zepechouka

CPF: 037.622.229-83

Elaine^ristina de Oliveira

CPF: 042.890.929-93

SÃ oi.

Ka egina de Assis Ferreira

CPF: 023.644.289-98

Lucia Crlstina^znhaíÍNegrele

CPF: 015.470.999-92


