ERRATA II E PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de EPIs – Equipamentos de
Proteção Individual.
A Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio, através da CPL,
comunica que houveram as seguintes alterações de Edital no Anexo II,
Anexo IV, Anexo VI, Anexo VII:
Item 5 (Máscara cirúrgica) passa a ter o seguinte descritivo: “Máscara
cirúrgica, descartável, hipoalergênica, fabricada em material de
tecido-não-tecido (TNT), com gramatura mínima de 50 g/m2, deve possuir
uma camada interna, uma camada externa e obrigatoriamente um
elemento filtrante entre as camadas. A camada externa e o elemento
filtrante devem ser resistentes à penetração de fluídos transportados pelo
ar (repelência a fluídos). Deve ser confeccionada de forma a cobrir de
maneira adequada a área do nariz e da boca do usuário, deve possuir um
clipe nasal constituído de material maleável que permita o perfeito ajuste
do contorno do nariz e das bochechas. Nas laterais de cada peça, são
fixados dois tirantes auriculares em elástico redondo na cor branca. O
elemento filtrante deve possuir uma eficiência de filtragem de partículas
maior que 98% (EFP>98%) e eficiência de filtragem bacteriológica maior
que 95% (BPE>95%), conforme a norma ABNT NBR 14873/2002 e
conforme a resolução RDC n.º 356 de 23 de março de 2020, da ANVISA.
Tamanho único. Apresentação em caixas com 50 unidades.”
Item 10 (Respirador purificador) inclui-se no descritivo a exigência de
apresentação do Registro do produto na ANVISA.
Fica prorrogada a data de abertura da sessão pública para o dia 05 de
Fevereiro de 2021 às 10:00 horas.
Data final para cadastro da proposta e documentos de habilitação: 05 de
Fevereiro de 2021 às 09:45 horas.
Data limite para impugnação: 02 de Fevereiro de 2021 às 10:00 horas.
Exclusivamente em http://www.portaldecompraspublicas.com.br
Os demais textos permanecem inalterados.
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