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Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br>

Fwd: 0521 - Pedido de esclarecimento 
1 mensagem

Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br> 3 de junho de 2019 13:05
Para: Galegos <rodriguez@galegosimportadora.com>
Cc: Douglas Coletto <douglas.coletto@fmsc.rs.gov.br>

Prezado Rodrigo, boa tarde
 
Segue no e-mail abaixo a resposta aos seus questionamentos.
 
Atenciosamente,

 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Douglas Coletto <douglas.coletto@fmsc.rs.gov.br> 
Date: seg, 3 de jun de 2019 às 12:57 
Subject: Re: 0521 - Pedido de esclarecimento 
To: Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br>, Cleber Jardim <cleber.jardim@fmsc.rs.gov.br> 
 
 
Suzana, boa tarde!
 
Não abordamos a questão levantada pelo Sr. Rodrigo no edital. Logo, se os agentes químicos citados são permitidos pela legislação brasileira aplicável, não temos restrições quanto aos mesmos.
 
Att,

 
 
 
Em sex, 31 de mai de 2019 às 12:02, Suzana da Silva <suzana.silva@fmsc.rs.gov.br> escreveu: 

Prezado Douglas, bom dia
 
Gentileza atender ao pedido de esclarecimento do fornecedor conforme e-mail abaixo.
 
Atenciosamente, 

 
 
---------- Forwarded message --------- 
De: Galegos <rodriguez@galegosimportadora.com> 
Date: sex, 31 de mai de 2019 às 11:56 
Subject: 0521 - Pedido de esclarecimento 
To: <compras@fmsc.rs.gov.br> 
 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO FMSC Nº 09/2019

REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2019

PROCESSO nº 018/2019

 

ITEM 4 & 5 & 6: protetor solar FPS 30

 

Prezado pregoeiro,

 

Nossa empresa trabalha com duas linhas de produtos bem diferenciadas:

- Uma linha mais barata em cuja composição existem componentes que podem prejudicar à pele e à saúde à longo prazo (esta composição estaria de acordo as resoluções da ANVISA).

- Outra linha que não contem filtros químicos perigosos à pele e à saúde (benzofenone-3, avobenzona e PABA).

 

O objeto do edital explica que o protetor solar tem o obje�vo de manter a integridade �sica de todos os empregados que desenvolvem tarefas na FMSC e da Unidade de Bem-Estar Animal de
Canoas. Entendo que pelas par�cularidades do seu trabalho usarão este protetor diariamente como EPI, e que por tanto o protetor solar será reaplicado várias vezes ao longo do dia. Por tanto,
visando cuidar o máximo possível dos servidores, entendemos que o mais indicado seria um protetor solar que não contenha PABA nem filtros químicos baseados em benzofenois e derivados
(benzofenone-3 o u oxibenzona, e avobenzona).

 

Existem estudos científicos que relacionam o uso destas substâncias de forma continuada com alergias, irritação, absorção pelo organismo e até câncer.

O uso destas substâncias é restringido na maior parte dos países do primeiro mundo (Europa, Canada, Estados Unidos, Japão ... ).  A Anvisa no seu RDC nº. 47/2006 anexo II, também restringe o
uso destes componentes limitando sua composição.

A ANIVSA, ademais da limitação da concentração, obriga a alertar o consumidor, indicando na embalagem “que o produto contém benzofenois” (RDC N° 69, DE 23 DE MARÇO DE 2016).
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Atualmente trabalhamos com várias autarquias e prefeituras que tem demonstrado especial preocupação no uso destes componentes banindo seu uso na especificação do edital.

 

Com objetivo se saber qual linha de produtos ofertar, por favor indicar se:

 

São aceites nesta licitação protetores solares contendo os filtros químicos benzofenona-3, avobenzona e PABA?

 

Agradeço desde já a atenção prestada.

 

Ficamos à disposição!

 

 

Att,

Rodrigo Rodríguez Martins

rodriguez@galegosimportadora.com

 

Cel. +55 11 95968-8196

www.galegosimportadora.com

 

 

 

 

 
 

Este email foi verificado quanto a vírus pelo so�ware AVG An�Virus.  
www.avg.com
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