
 

Página 1 de 6 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 007/CISAMREC/2021 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº P.E. 006/2021 PA 017/2021 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA PARA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DAS 

MARCAS NÃO PRÉ APROVADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO 006/CISAMREC/2021, 

PARA AQUISIÇÃO INSUMOS PARA GLICEMIA, AOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS 

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, reuniram-se na sede 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC – CISAMREC, sala de reuniões, 
localizado na Avenida Santos Dumont nº. 1980 – Salas 02, 03 e 04, São Luiz, CEP: 
88.803-200 na cidade de Criciúma (SC), a Comissão Técnica de Análise de Amostras para 
avaliação das amostras entregues pelos fornecedores vencedores do Pregão Eletrônico 
006/CISAMREC/2021, os membros da Comissão Técnica de Análise de Amostras do 
CISAMREC – Portaria Nº.011/CISAMREC/2021. Aberto os trabalhos pela Srª. Laura 
Goularte Ribeiro, coordenadora da Comissão, cumprimentou a todos os presentes, e deu 
início a avaliação das amostras recebidas das empresas, estabelecida no item 5.9 do 
Edital do Pregão Eletrônico 006/CISAMREC/2021, para a marca a qual não foi pré-
aprovadas no referido edital. Dividiu-se as amostras entre os presentes, realizando-se a 
coleta dos dados. Após a análise minuciosamente realizada, chegou-se ao parecer 
referente a marca aprovada, por empresa, item e marca do produto:  
 
EMPRESA: TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 
ITEM: ITEM 4 – Tira reagente para glicemia capilar. 
MARCA DO PRODUTO: ON CALL PLUS II 
 
Durante os dias 10, 13 e 14/09/2021 as Enfermeiras estarão realizando da análise 
técnica do material, bem como qualidade e segurança do mesmo, conforme 
especificações editalícias. Deste modo, a equipe técnica, no uso das atribuições que lhe 
conferem, posicionará-se-a pela aprovação, ou não das amostras, vez que atenderam o 
objeto solicitado no edital. Com isso, a Srª. Laura Goularte Ribeiro agradeceu a presença 
de todos e deu por encerrada a reunião da Comissão Técnica para avaliação das 
amostras da marca não pré-aprovada, e fica sobre aguardo do resultado e parecer das 
enfermeiras e o relatório findo. Eu ,  Rena ta  Casa g rande  Gon ça l ves ,  l a v re i  a 
presente A ta, assinada pelos participantes abaixo. 

 
 

LAURA GOULARTE RIBEIRO 
Funcionária do CISAMREC 
Coordenadora da comissão 
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ANA CAROLINA SARETTO DA SILVA 
Enfermeira do Município de Maracajá 

 
 

 
RENATA CASAGRANDE GONÇALVES 

Enfermeira do Município de Orleans 
 

  

Código Documento: AYHU-F7KM-82MQ-E6H2. Para confirmar as assinaturas acesse https://app-clm.efcaz.com.br/efcaz-clm-pub/#/validar-documento/AYHU-F7KM-82MQ-E6H2. 

Documento assinado eletronicamente ou digitalmente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Página 2 de 12



 

Página 3 de 6 

 

 

RELATÓRIO E PARECER TÉCNICO, ATA E MEMORANDO DAS ANÁLISES DAS 

AMOSTRAS DAS MARCAS NÃO PRÉ APROVADAS. 

 

Extrato do resultado das análises das amostras, conforme dispõe o item 5.9 do edital do 
Pregão Eletrônico nº. 006/CISAMREC/2021. 
 

A empresa abaixo relacionada apresentou amostras para análise técnica da qualidade 
conforme disposto no edital supra: 
 
 

ITEM 4 – Tira reagente para glicemia capilar. Com leitura por amperometria e 
apresentação do resultado através de monitor portátil com memória de no mínimo 
300 resultados de medições, leitura na faixa de 20 a 500mg-dl, aceitando valores 
inferiores a 20 mg-dl e superiores a 500mg-dl, que atenda pacientes neonatos, 
pediátricos e adultos. O resultado deve ser rápido com resultado em até 10 
segundos e volume de amostra de no máximo 1 (um) microlitro, aplicada 
diretamente na tira reativa, sendo que o glicosímetro não deverá ter contato com 
o sangue do paciente na hora da medição. Embalagem contendo até 50 tiras e deve 
apresentar externamente dados de identificação, procedência, número do lote, 
data de fabricação, validade e número de Registro no Ministério da Saúde. Deverá 
ser fornecido Software gerenciador de dados, em português, que permite o 
gerenciamento da dispensação de tiras e avaliação glicêmica do paciente em 
forma gráficos e tabelas, para análise dos profissionais de saúde. Apresentar junto 
a Proposta Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) e registro na 
ANVISA, das tiras e dos aparelhos ofertados. Apresentar Instrução de uso e o 
prospecto do produto na proposta de preços. Nota: - A empresa vencedora do item 
terá que fornecer, em comodato, entre 15.000 a 25.000 aparelhos glicosímetro, que 
atenda aos requisitos da norma ISO 15197:2013 e prestar assistência técnica e 
treinamento em todos os setores dos municípios consorciados, que fazem uso 
deste produto, sempre que for solicitado.   
 
A empresa TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, 
vencedora do item 4 apresentou a marca ON CALL PLUS II a qual atende as 
especificações do objeto. APROVADO 
 
 

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos 

obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade dos materiais, 

através de testes realizados durante três dias com pacientes diabético nos municípios, 

Anexo I. Deste modo, a equipe técnica, membros da Comissão Técnica de Análise de 

Amostras do CISAMREC – Portaria nº.011/CISAMREC/2021, no uso das atribuições que 
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lhes conferem, posicionaram-se pela APROVAÇÃO das amostras, vez que atenderam o 

objeto solicitado no edital.  

Criciúma (SC), 14 de setembro de 2021. 
 

 

 
 

LAURA GOULARTE RIBEIRO 
Funcionária do CISAMREC 
Coordenadora da comissão 

  
           

  
 

      
ANA CAROLINA SARETTO DA SILVA 
Enfermeira do Município de Maracajá 

 
 

 
 

RENATA CASAGRANDE GONÇALVES 
Enfermeira do Município de Orleans 
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MEMORANDO Nº.119/CISAMREC/2021 

Criciúma (SC), 14 de setembro de 2021 

De: Setor de Compras e Licitações - CISAMREC 

Para: Maria da Graça Ronsoni - CISAMREC 

Assunto: Análise das amostras não pré-aprovadas para o P.E. nº 006/CISAMREC/2021 
 

Prezado Sra., 
 

Por meio do presente, informamos que, conforme solicitado no item 5.9 do 

edital do P.E. nº 006/CISAMREC/2021, foram apresentados por todos os fornecedores 

vencedores que não estavam com marcas pré-aprovadas. Foram analisadas as marcas 

não pré-aprovadas, sendo elas: 
 

ITEM  EMPRESA MARCA RESULTADO 

4 TRADE MEDICAL COMERCIO DE 
MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI  

 

ON CALL PLUS I I  

 

APROVADA  

 

Durante a realização da análise técnica do material, foram avaliados todos os requisitos 
obrigatórios, conforme especificações editalícias, bem como a qualidade dos materiais, 
através de testes realizados durante três dias com pacientes diabético dos municípios, 
Anexo I. Deste modo, a equipe técnica, membros da Comissão Técnica de Análise de 
Amostras do CISAMREC – Portaria nº.011/CISAMREC/2021, no uso das atribuições que 
lhes conferem, posicionaram-se pela APROVAÇÃO das amostras, vez que atenderam o 
objeto solicitado no edital. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente, 
 

ROQUE SALVAN 

Diretor Executivo do CISAMREC 

Autoridade Competente 

 
 

 

LAURA GOULARTE RIBEIRO 

Coordenadora da Comissão Técnica 

Funcionária do CISAMREC 
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ANEXO I  
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