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PROCESSO CPL N° 347/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/20 

LICITAÇÃO DO TIPO “MENOR PREÇO” PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS 

AOS FUNCIONÁRIOS DA URBES. 
 

 

ESCLARECIMENTO Nº 01  
 
 
A EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA - 
URBES, através da sua Pregoeira, resolve expedir o presente documento, para fins 
de dirimir dúvidas do Edital. Este documento está sendo enviado a todos os 
interessados que enviaram o Recibo de Retirada do Edital pela Internet e está sendo 
disponibilizado no endereço: www.urbes.com.br, ressaltando que o seu conteúdo 
não contempla modificações no teor do referido Edital, portanto será mantido o prazo 
incialmente previsto, nos termos do Parágrafo único do artigo 39, da Lei Federal nº 
13.303/16.  

 

Perguntas:  
 
1) Referente ao pregão eletrônico de n° 12/2020, estamos com uma dúvida sobre o 
item 3, Respiradores, pela referência do CA que vocês colocaram no edital e a 
imagem, entendemos que o produto deverá ser apresentado COM VÁLVULA, 
porem no descritivo não é informado nada. Gostaria de saber qual o modelo que 
vocês iram aceitar, com válvula ou sem? 
Lembrando que a 3M não está fabricando, no momento devido a pandemia, esse 
modelo com válvula, apenas o SEM VÁLVULA e o Modelo Concha.  
 
2) ITEM 3: RESPIRADOR PFF2 DESCARTÁVEL 
3.1 Descrição: Respirador PFF2 Descartável - C.A: 5657 (Referência) 
3.2 - Função: Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (pff2). 
3.3 - Tamanho: Regulável 
3.4 - Utilização conjunta: Não. 
3.5 - Relação com os trabalhos: Deve ser utilizada na aplicação de tintas com base 
de água, na pintura de paredes, postes, abrigos e pontos de ônibus, desde que não 
utilizado com Toluol. Pode ser utilizada como barreira de proteção contra o vírus do 
COVID 19. 
Referente ao item acima citado, notei uma divergência entre o respirador acima 
descrito (conforme edital) e as especificações contidas no CA (referencia). Gostaria 
de saber se, a máscara que estão cotando, seria com a válvula de exalação ou 
sem a válvula. 
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Resposta: Esclarecemos tratar-se do modelo com válvula, porém, caso a marca/ 
CA de referência não esteja disponível, poderá ser fornecida outra equivalente, de 
qualidade similar ou superior, nos termos do item 2.3 do Anexo IV - Termo de 
Referência.  
Quanto ao CA não há divergência, verificar em https://consultaca.com/ca5657, uma 
vez que os termos válvula ou valvulado são equivalentes. 
 
 
Sorocaba, 04 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
Mônica Santos Hirata 
Pregoeira 
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