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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 21/2015 
 

 A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a seleção 

de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, para atender as demandas desta FMSC. 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item QTD Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 
150 

unidades 

PROTETOR SOLAR COM REPELENTE - Protetor 

solar com repelente de insetos, fator de proteção 30, 

validade mínima de 18 meses a partir da data de entrega. 

Deve fornecer proteção contra queimaduras solares 

provenientes dos raios U.V.A e U.V.B. 

Dermatologicamente testado, hipoalergênico, não 

oleoso, resistente à água e ao suor, registrado na 

ANVISA e para uso profissional. Proteção contra Aedes 

Aegypti. Bisnaga 120g com tampa flip-flop. 

R$  R$ 

2 
1.200 

unidades 

PROTETOR SOLAR - Protetor solar FPS 30, com 

proteção contra queimaduras solares provenientes dos 

raios U.V.A e U.V.B, validade mínima de 18 meses a 

partir da data de entrega. Dermatologicamente testado, 

hipoalergênico, não oleoso, resistente à água e ao suor, 

registrado na ANVISA e para uso profissional.  

Bisnaga 120g com tampa flip-flop. 

  

3 
200 

pares 

PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 – Luva 

cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e 

homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao 

usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou 

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita 

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível 

em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel 

grau cirúrgico, contendo externamente dados de 

rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA. 

  

4 
300 

pares 

PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5 - Luva 

cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e 

homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao 

usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou 

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita 

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível 

em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel 

grau cirúrgico, contendo externamente dados de 

rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA. 
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5 
150 

pares 

PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8 - Luva 

cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e 

homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao 

usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou 

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita 

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível 

em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel 

grau cirúrgico, contendo externamente dados de 

rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA. 

  

6 
150 

pares 

PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,5 - Luva 

cirúrgica, em látex natural, flexível, resistente, fino e 

homogêneo, proporcionando alta sensibilidade tátil ao 

usuário. Não deve haver presença de furos, emendas ou 

quaisquer outros defeitos que interfiram na perfeita 

utilização do produto, lubrificação com pó bioabsorvível 

em quantidade adequada. Embalagem estéril, em papel 

grau cirúrgico, contendo externamente dados de 

rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001 ANVISA. 

  

7 

10  
caixas 

com 100 

unidades 

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL PARA 

PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – luva em 

borracha sintética, não estéril, ambidestra, sem pó 

bioabsorvível, antiderrapante, Tamanho P, cor branca, 

caixa com 100 unidades, C.A. válido por no mínimo 3 

anos a partir da aquisição do equipamento. 

  

8 

10  
caixas 

com 100 

unidades 

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL PARA 

PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – luva em 

borracha sintética, não estéril, ambidestra, sem pó 

bioabsorvível, antiderrapante, Tamanho M, cor branca, 

caixa com 100 unidades, C.A. válido por no mínimo 3 

anos a partir da aquisição do equipamento. 

  

9 

5  
caixas 

com 100 

unidades 

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL PARA 

PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO – luva em 

borracha sintética, não estéril, ambidestra, sem pó 

bioabsorvível, antiderrapante, Tamanho G, cor branca, 

caixa com 100 unidades, C.A. válido por no mínimo 3 

anos a partir da aquisição do equipamento. 

  

10 
8.000 

unidades 

MÁSCARA COM FILTRO NO MÍNIMO DUPLO 

PARA PROCEDIMENTO - Confeccionado em não 

tecido 100% polipropileno (TNT), hipoalergênico, 

atóxico, composta de, no mínimo, duas camadas de não 

tecido 100% polipropileno, clip nasal flexível que 

permita o ajuste facial apropriado. 

  

11 
1.000 

unidades 

AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL – 

confeccionado em TNT (tecido não tecido); cor branca, 

gramatura de 30 g/m2, não estéril; manga longa, punho 

de látex, medindo aprox. 1.4 x 1.2 M (L X C), com 
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abertura na parte traseira; 01 par de fitilhos na cintura e 

01 par de fitilhos no pescoço para ajuste; maleável, 

resistente a rasgo e tração, acondicionado em material 

apropriado que garanta a integridade do produto. 

12 
120 

unidades 

PROTETOR AURICULAR - Tipo: inserção pré-

moldado, plug, Material: silicone, Nível de Redução de 

Ruído (NRRsf): no mínimo 16dB. Características: 

lavável, formato cônico, com três flanges de diâmetros 

variáveis, interligados por cordão, Aplicação: atenuar 

ruído, Tamanho: único, Características Adicionais: 

fornecimento em embalagem plástica individual. C.A. 

válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição do 

equipamento 

  

13 

50  
caixas 

com 100 

unidades 

LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX NITRÍLICO 

CONTRA AGENTES QUÍMICOS  

Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento 

interno clorinado, comprimento de 25cm, espessura de 

0,10mm, caixa com 100 unidades, tamanho 7. 

C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição 

do equipamento. Resistência química: Classe B: 

detergentes, sabões, amoníacos e similares; Classe C 

tipo1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo2: hidrocarbonetos 

aromáticos; tipo3: álcoois;  

tipo4: éteres; tipo6: ácidos orgânicos. 

  

14 

50 
caixas 

com 100 

unidades 

LUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX NITRÍLICO 

CONTRA AGENTES QUÍMICOS  

Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento 

interno clorinado, comprimento de 25cm, espessura de 

0,10mm, caixa com 100 unidades, tamanho 8. 

C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição 

do equipamento. Resistência química: Classe B: 

detergentes, sabões, amoníacos e similares; Classe C 

tipo1: hidrocarbonetos alifáticos; tipo2: hidrocarbonetos 

aromáticos; tipo3: álcoois; tipo4: éteres; tipo6: ácidos 

orgânicos. 

  

15 
70  

pares 

PAR LUVA NITRÍLICA CANO LONGO CONTRA 

AGENTES QUÍMICOS  

Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento 

interno clorinado, comprimento de 45 cm, espessura de 

0,60mm, tamanho 9. C.A. válido por no mínimo 3 anos 

a partir da aquisição do equipamento. Resistência 

química: classe A tipo 2 – agressivos básicos; classe B – 

detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 

1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos 

aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – 

cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 - éteres. 

Finalidade: para uso de ácido peracético e pulverização. 
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16 
30  

pares 

PAR LUVA NITRÍLICA CANO LONGO CONTRA 

AGENTES QUÍMICOS  

Látex nitrílico, palma antiderrapante, acabamento 

interno clorinado, comprimento de 45 cm, espessura de 

0,60mm, tamanho 10. C.A. válido por no mínimo 3 

anos a partir da aquisição do equipamento. Resistência 

química: classe A tipo 2 – agressivos básicos; classe B – 

detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe C tipo 

1 – hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2 – hidrocarbonetos 

aromáticos, tipo 3 – álcoois, tipo 4 – éteres, tipo 5 – 

cetonas, tipo 6 – ácidos orgânicos, tipo 8 - éteres. 

Finalidade: para uso de ácido peracético e pulverização. 

  

17 
20  

unidades 

RESPIRADOR SEMIFACIAL - Respirador 

purificador de ar tipo peça semifacial, com proteção das 

vias respiratórias contra a inalação de vapores orgânicos, 

confeccionado em elastômero azul marinho, com borda 

interna, com duas aberturas para encaixe dos suportes 

plásticos, dotados de válvula de inalação em sua parte 

traseira e de uma rosca externa em sua parte dianteira, 

onde são rosqueados os filtros químicos. 

C.A. válido por no mínimo 3 anos a partir da aquisição 

do equipamento. 

  

18 
120 

unidades 

FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES 

ORGÂNICOS e GASES ÁCIDOS compatível com 

respirador semifacial. 

  

19 
20 

unidades 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA AGENTES 

QUÍMICOS - óculos de segurança ampla visão, com 

lente de proteção em policarbonato com tratamento 

antirrisco, antiembaçante, proteção contra respingos de 

produtos químicos, com armação recoberta em borracha 

macia para melhor vedação, sistema de ventilação na 

parte frontal, tira de elástico para ajuste. Com resistência 

balística. 

  

20 
200 

unidades 

ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO - Óculos de 

segurança constituído de armação e visor 

confeccionados em uma única peça de policarbonato 

incolor com borda superior e lateral e hastes tipo 

espátula. Hastes dotadas de proteção lateral com sistema 

de ventilação indireta composto de seis fendas dispostas 

na posição horizontal. 

  

21 
120 

unidades 

MACACÃO DESCARTÁVEL CONTRA 

PRODUTOS QUÍMICOS - Ideal contra produtos 

químicos e agrotóxicos, resistente a líquidos 

pulverizados, com elástico no braços e tornozelos, fecho 

frontal de 2 vias com aba protetora, confeccionado em 

polietileno, tamanho G. C.A válido por no mínimo 3 

anos a partir da aquisição do equipamento. 
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22 
30 

unidades 

MACACÃO DESCARTÁVEL CONTRA 

PRODUTOS QUÍMICOS - Ideal contra produtos 

químicos e agrotóxicos, resistente a líquidos 

pulverizados, com elástico no braços e tornozelos, fecho 

frontal de 2 vias com aba protetora, confeccionado em 

polietileno, tamanho XXG. C.A válido por no mínimo 

3 anos a partir da aquisição do equipamento 

  

23 
50 

unidades 

CHAPÉU SAFARI – Chapéu SAFARI, cor Verde 

Bandeira, confeccionado com tecido FPU 50+, que evita 

até 98% dos raios UV. Nas laterais, botões de pressão 

permitem que as abas fiquem soltas ou presas. Abas de 

8cm protegem o rosto. Aberturas com tela permitem a 

ventilação da cabeça. Corda elástica externa regulável 

para o pescoço impede que o chapéu voe. 

Bordado na região frontal com logomarca "SUS", 

"PMC", "FMSC" e "Agente de Combate às Endemias" 

Descrição: Máxima proteção FPU 50+ permanente; 

Tecido 100% poliéster; Aba larga de 8cm; Botões de 

pressão nas laterais para prender a aba; Corda elástica 

externa regulável para pescoço; Aberturas com tela e 

ilhós. 

  

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 

 

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 
 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 
 

Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias consecutivos, contados da data do recebimento de sua 

ordem de serviço. Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias. 

 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado na quarta-feira seguinte a entrega dos produtos, 

acompanhados da respectiva Fatura. 

 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço 

Avenida Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS.  

 

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/. 

 

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA 

PUBLICAÇÃO. 
Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 

 

                                                                                             

______________________                                                           _________________________________ 

Assinatura do responsável                                                                     Deise Pinheiro – Matricula 89    

                                                                                                  Assinatura do funcionário e matrícula   
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