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RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL DE LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

 

 

PROCESSO Nº 1266/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018 

DATA ABERTURA: 24/10/2018 – 08:00 horas  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições de Equipamentos de Proteção Individual – EPI para os 

servidores e empregados da Fumssar. 

 

 

I – Fica retificado o Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 22/2018, Processo nº 1266/2018, da Fundação 
Municipal de Saúde de Santa Rosa – RS:  
Onde lê-se: 

Ite
m 

Descritivo Quanti
dade 

Apresen
tação 

Marca Valor 
Unitário 

Valor Total 

3. Sapato de segurança de elástico, confeccionado em couro 
vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais, 
palmilha interna removível em EVA com tratamento 
antimicróbicos, construção no sistema strobel, solado 
injetado de PU bidensidade, indicado para serviços em 
áreas que apresentem riscos de natureza leve, 
uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do 
usuário. CA n° 9128 

190 Par    

4. Botina de segurança confeccionada em couro nobuck 
estampa relax, com fechamento através de cadarço, 
palmilha interna removível em EVA com tratamento 
antimicróbicos, construção no sistema strobel, solado 
injetado de PU bidensidade com amortecedor, indicada 
para serviços em área que apresentem riscos de natureza 
leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos 
pés e tornozelos do usuário. CA nº 35408 

220 Par    

 
 

Leia-se:  

  

Item Descritivo Quanti
dade 

Apresen
tação 

Marca Valor 
Unitário 

Valor Total 

3 Sapato de segurança de elástico, confeccionado em couro 
vaqueta integral estampa relax, com elástico nas laterais, 
palmilha interna removível em EVA com tratamento 
antimicróbicos, solado em PU injetado e costurado direto no 
cabedal, com maior resistência a objetos cortantes, 
perfurantes, abrasão e antiderrapante, sem biqueira de aço, 
cor preta, Os calçados devem atender as normas técnicas 
em quesito de conforto: NBR 14835, 14836, 14837, 
14838,14839 e 14840 e possuir o selo de calçado confortável 
( IBTeC).  CA n° 9128 

190 Par    

4 Botina de segurança confeccionada em couro nobuck 
estampa relax, com fechamento através de cadarço, palmilha 
interna removível em EVA com tratamento antimicróbicos, 
construção no sistema strobel, solado injetado de PU 
bidensidade com amortecedor na região do calcâneo, 

220 Par    
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indicada para serviços em área que apresentem riscos de 
natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e 
proteção aos pés e tornozelos do usuário.Os calçados 
devem atender as normas técnicas em quesito de conforto: 
NBR 14835, 14836, 14837, 14838,14839 e 14840 e possuir o 
selo de calçado confortável ( IBTeC). CA nº 35408 

 
II – Os demais itens e subitens constantes do Edital do Pregão Presencial nº 22/2018, permanecem inalterados. 
 
 

Santa Rosa, 15 de Outubro de 2018. 
 
 
 
 
    Rogério Silva dos Santos 
Diretor de Gestão Administrativa 


