
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 3142/GAB/DMAC/SEMUSA Porto Velho – RO, 30 de julho de 2019.

Ao Senhor,
Raimundo Rocha
Pregoeiro/SML
Superintendência Municipal de Licitações – SML
Nesta

Processo: 02.00043/2019
Ref.: Pregão  Eletrônico  n°101/2019  (Registro  de  Preços  Permanente  para  Eventual  e  Futura
Aquisição de Material Penso Químicos (Ácido Peracético, Ácido Peracético 0,2% + Inibidor de
Corrosão, Água Deionizada, Álcool Gel 70% e Outros).

Senhor(a) Pregoeiro,

Em  virtude  ao  o  pedido  de  esclarecimentos  da  empresa  Sispack  Medical,

esclarecemos abaixo: 

O processo de esterilização química de instrumentos é o processo mais importante da área

da saúde, pois elimina os microrganismos que causam contaminação e consequentemente infecção.

A  sobrevivência  desses  microrganismos  pode  decorrer  de  falhas  humanas  ou  falhas  nos

equipamentos esterilizantes, por isso é de suma importância o monitoramento regular de todo o

processo.

O  monitoramento  químico  dos  processos  de  esterilização  é  realizado  através  de

indicadores.  Existem no mercado seis  classes  de indicadores  químicos  recomendados pela  ISO

11140-1. Entre eles o indicador classe 6.

Segundo a RESOLUÇÃO – RDC ANVISA Nº15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. Dispõe

sobre  requisitos  de  boas  práticas  para  o  processamento  de  produtos  para  saúde  e  dá  outras

providências. Em seus artigos:

Art. 96. O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada
carga em pacote teste desafio com integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo
rotina  definida  pelo  próprio  CME  ou  pela  empresa  processadora.  Art.  97  O
monitoramento  do  processo  de  esterilização  com  indicadores  físicos  deve  ser
registrado a cada ciclo de esterilização. Art. 98 No monitoramento do processo de
esterilização  dos  produtos  para  saúde,  implantáveis  deve  ser  adicionado  um
indicador biológico, a cada carga. Parágrafo único. A carga só deve ser liberada para
utilização após leitura negativa do indicador biológico. 
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Os indicadores  químicos,  como o  indicador  classe 6, quando expostos  ao  processo  de

esterilização sofrem mudanças químicas e físicas, como por exemplo, a mudança de cor. Isso se dá

para que o profissional tenha maior controle de qualidade do processo de esterilização por meio de

monitoramento prático,  porém entre  os  mais  eficazes.  O  indicador  classe 6 é  um indicador  de

simulação, ou seja, são indicadores designados a reagirem a todos os parâmetros críticos sobre um

conjunto específico de ciclos de esterilização a que são submetidos. Todos os valores indicados pelo

indicador classe 6 são baseados na composição selecionada de ciclos de esterilização.

Classe 5: Indicador integrador (indicador interno, monitora todos os parâmetros críticos do

processo de esterilização); Classe 6: Indicador emulador ou simulador – indicador interno, monitora

todos os parâmetros críticos do processo de esterilização e não reage até que 95% do tempo de ciclo

sejam concluídos. (SOBECC, 2005)

RESPONDENDO AOS QUESTIONAMENTOS:

1. Em relação ao tempo de esterilização de cargas o integrador/emulador classe 6 deverá

projetar os resultados para a esterilização em ciclos de 134°C por tempo de 5 a 7 minutos e para os

ciclos de temperatura de 121°C por tempo de 15 a 20 minutos. Assim, realizamos alteração do

descritivo de  modo a contemplar  o  indicador  solicitado. Como informado na explicação acima

segue a necessidade da manutenção do item e não na substituição para classe 5, tendo em vista que

ambos realizam avaliações distintas do processo de esterilização.

Segue dados a serem alterados:

ITEM DESCRIÇÃO DO EDITAL DESCRIÇÃO ALTERADA

38 Integrador  Químico  Classe  6  Caixa  C/  250
Unid  Para  Monitorização  Do  Ciclo  E
Esterilização A Vapor Classe 6 , Efetivo Entre
115° E 140° C, Com Janela De Visualização
Que Indique Que O Ciclo De Esterilização Foi
Aceito Ou Rejeitado, Com Leitura Progressiva
Assegurando Que Condições Necessarias Para
Esterelização  (tempo,  Temperatura  E  Vapor)
Foram Atingidos Durante O Ciclo, Caixa Com
250  Unidades,  Trazendo  Externamente  Os
Dados De Identificação, Procedência, Número
De  Lote,  Método,  Data  E  Validade  De
Esterilização,  Data De Fabricação, Prazo De
Validade  Mínimo Deve Ser  De 12 Meses  A

Integrador Químico Classe 6 Caixa C/
250  Unid  Para  Monitorização  Do
Ciclo E Esterilização A Vapor Classe 6
, Efetivo Entre 115° E 140° C,Ao Ser
Submetido  Ao  Processo  De
Esterilização,  Tem  Sua  Cor
Modificada  Para  Uma  Tonalidade
Escura  Uniforme,  Possibilitando  A
Leitura  Dos  Seguintes  Parâmetros:
Tempo, Temperatura E Vapor , Caixa
Com  250  Unidades,  Trazendo
Externamente  Os  Dados  De
Identificação,  Procedência,  Número
De Lote, Método, Data E Validade De
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Partir Da Data De Entrega. Esterilização,  Data  De  Fabricação,
Prazo De Validade Mínimo Deve Ser
De  12  Meses  A Partir  Da  Data  De
Entrega. 

39 Integrador  químico  classe  06  caixas  c/  250
unid.  para  monitorização  do  ciclo  e
esterilização  a  vapor  classe  6,  efetivo  entre
115°  e  140°  c,  com janela  de  visualização
que indique que o ciclo de esterilização foi
aceito ou rejeitado, com leitura progressiva
assegurando  que  condições  necessárias
para  esterilização  (tempo,  temperatura  e
vapor)  foram  atingidos  durante  o  ciclo,
caixa  com  250  unidades,  trazendo
externamente  os  dados  de  identificação,
procedência,  número de lote,  método, data e
validade de esterilização, data de fabricação,
prazo  de  validade  mínimo  deve  ser  de  12
meses a partir da data de entrega. 

Integrador químico classe 06 caixas c/
250 unid. para monitorização do ciclo
e esterilização a vapor classe 6, efetivo
entre  115°  e  140°  C,  Ao  ser
submetido  ao  processo  de
esterilização,  tem  sua  cor
modificada  para  uma  tonalidade
escura  uniforme,  possibilitando  a
leitura  dos  seguintes  parâmetros:
tempo,  temperatura  e  vapor, caixa
com  250  unidades,  trazendo
externamente  os  dados  de
identificação, procedência, número de
lote,  método,  data  e  validade  de
esterilização, data de fabricação, prazo
de  validade  mínimo  deve  ser  de  12
meses a partir da data de entrega. 

2. Relacionado aos itens 36 e 37: Esse departamento entende que é preceito legal a divisão de lotes

de modo a beneficiar empresas ME e EPP, contudo nesse item essa divisão prejudica a licitação,

pois existe a solicitação de comodato de 5 incubadoras, que serão distribuídas entre Maternidade,

UPA Leste, UPA Sul, Ana Adelaide e José Adelino não sendo necessário 10 incubadoras. Também a

divisão  da  maneira  que  está  publicada  dá  a  entender  que  solicitamos  as  10  incubadoras  em

comodato,  fato esse que não descreve a realidade da solicitação,  que foi  de 5 conforme supra.

Assim,  sugerimos  que  seja  desfeita  a  divisão  de  lotes  para  ampla  concorrência  e  participação

especial ou cancelamento do menor lote, já que o segundo lote também pode apresentar maior custo

pois são somente 60 unidades no lote 37 e as mesmas 5 incubadoras ao passo que o lote 36 são 2472

unidades. Vejamos que o fornecedor diluirá no valor unitário os custos com o bem cedido e pode ser

desproporcional além de ultrapassar nossa requisição inicial.

3. Relacionado aos lotes 44 e 45: a situação é a mesma acima descrita, solicitamos 5 incubadoras

em comodato e da maneira publicada entende-se a cessão de 10 itens. Assim, sugerimos que seja

desfeita a divisão de lotes para ampla concorrência e participação especial ou cancelamento do

menor  lote,  já  que o segundo lote  também pode apresentar  maior  custo pois  são somente 180
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unidades no lote 45 e as mesmas 5 incubadoras ao passo que o lote 44 são 540 unidades. Vejamos

que o fornecedor diluirá no valor unitário os custos com o bem cedido e pode ser desproporcional

além de ultrapassar nossa requisição inicial.

Sendo o que tínhamos para o momento colocamo-nos a disposição para mais informações

pelo e-mail dmac.semusa@gmail.com e telefone 3901-2813.

 Jocel Soares Ferreira
Gerente da Divisão de Urgência e Emergência

Decreto 3777/I 
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