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COMUNICADO Nº: 01 
 

ESCLARECIMENTO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO  Nº 001/2020 
 
A FUNDAÇÃO ADIB JATENE, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
legalmente reconhecida como entidade filantrópica, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
53.725.560/0001-70 e Inscrição Estadual nº. 111.915.637.113, com sede à Avenida Dr. Dante 
Pazzanese, nº. 500 – Ibirapuera – São Paulo/SP, CEP 04012-180, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a realização do Edital de Chamamento Público Nº 001/2020 - 
cujo objeto trata da aquisição de Camas Hospitalares Elétricas, considerando o recebimento 
de pedido de esclarecimentos quanto a especificação técnica, após análise, a Comissão 
Técnica Julgadora, esclarece aos interessados que: 
 
PERGUNTA DO INTERESSADO:   
Diante da especificação do edital questiona-se: A norma ABNT NBRIEC 60601-2-52:2013 
exige que as grades tenham altura média acima do colchão de 220 mm em toda a extensão 
do leito. Não existe como fazer uma cama certificada com grades e cabeceira com atura do 
colchão.  
 
Base revestida em material termoplástico é característica estética de cada produto. Poderá 
ser apresentado cama sem esta base? 
 
ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA: 
No que diz respeito a norma ABNT NBRIEC 60601-2-52:2013, informamos que serão 
admitidas camas com cabeceiras e peseiras;com altura mínima de 22cm acima do colchão; 

 
Foi solicitada base revestida em material termoplástico por motivo de assepsia, portanto não 
é aceitável revestimento de outro material; 
 
PERGUNTA DO INTERESSADO: 
Camas atualmente tem grades em cabeceiras fabricadas em Polietileno de alta densidade 
soprado e não mais em aço inox ou poliuretano. Sendo assim poderá ser aceito cama com as 
grades em polietileno de alta densidade soprado? 
 
ESCLARECIMENTO DA COMISSÃO TÉCNICA: 
Finalmente para concluir serão aceitas grades, cabeceiras e peseiras fabricadas em 
Polietileno de alta densidade soprado. 

 
 

São Paulo, 10 de Setembro de 2020. 
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