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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N°. 03/2018 

 
 A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para a 

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

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs), em atendimento às demandas da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) e do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA). 

Item Descrição Embalagem Quantidade 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 

AVENTAL MANGA LONGA 

DESCARTÁVEL – confeccionado em TNT 

(tecido não tecido); cor branca, gramatura de 30 

g/m2, não estéril; manga longa, medindo aprox. 

1.4 x 1.2 M (L X C), com 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.  

Pacote com 

100 

unidades 

110 R$ R$ 

2 

BOTA DE PVC - Bota de segurança tipo 

impermeável, de uso profissional, confeccionada 

em PVC injetado em uma só peça com fechamento 

superior em polaina com atacador para ajuste. 

Reforço lateral para proteção dos tornozelos. 

Solado antiderrapante. C.A. válido por no mínimo 

6 meses a partir da aquisição do equipamento. 

Par 60 R$ R$ 

3 
CAIXAS PARA DESCARTE DE 

PERFUROCORTANTE (13 LITROS) 
Unidade 1500 R$ R$ 

4 

CALÇA - com bolso e elástico no cós (atrás), com 

2 bolsos na frente chapados, 2 bolsos traseiros,  

tecido em brim (100% algodão), cor azul marinho. 

Tamanhos P, M, G, GG e XG. 

Unidade 100 R$ R$ 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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5 

CALÇADO TIPO SAPATO -  Calçado 

ocupacional tipo sapato, fechado na parte do 

calcanhar e na parte superior, confeccionado em 

couro na cor preta com solado de borracha 

antiderrapante  na cor  preta,  solado  bidensidade, 

resistente ao escorregamento, alta capacidade de 

absorção do impacto e formato ergonômico, 

anatômico e ortopédico. Numeração entre o 33 e o 

44, ou tamanhos equivalentes. Proteção dos pés do 

usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e 

contra umidade proveniente de operações com uso 

de  água.  C.A. válido por no mínimo 3 meses a 

partir da aquisição do equipamento. Necessário 

fornecimento de 1 par de amostra para teste e 

aprovação dos funcionários que irão utilizar o 

calçado, antes da efetivação da compra. 

Par 60 R$ R$ 

6 
CAMISA PROFISSIONAL MANGA LONGA 

- tecido brim (100% algodão), gola italiana, cor 

azul marinho. Tamanhos P, M, G, GG, XG. 
Unidade 100 R$ R$ 

7 

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6.5, 7.5, 8.0 

e 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. C.A. válido por no mínimo 

3 meses a partir da aquisição do equipamento. 

Par 3500 R$ R$ 

8 

LUVA NITRÍLICA CANO LONGO 

CONTRA AGENTES QUÍMICOS 

TAMANHOS P; M e G – Par de luva látex 

nitrílico, superfície externa antiderrapante na face 

palmar, acabamento interno clorinado, 

comprimento mínimo de 45 cm, espessura 

mínima de 0,55 mm, C.A. válido por no mínimo 

3 meses a partir da aquisição do equipamento.  

Proteção contra agentes químicos: 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. 

Par 500 R$ R$ 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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9 

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL – 

TAMANHOS P, M e G –  Luva  em  borracha  

sintética (resina nitrílica), não estéril, ambidestra, 

sem pó bioabsorvível,    aprovada    pelo    

Ministério    do Trabalho (C.A), com validade 

mínima 1 anos a partir da data da entrega. 

Proteção das mãos do usuário contra agentes 

abrasivos e contra riscos de origem biológica. 

Apresentação: Caixa com 100 unidades. 

Par 5000 R$ R$ 

10 

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM 

PÓ - TAMANHOS P, M e G – luva  em  

borracha  sintética (resina nitrílica), não estéril, 

ambidestra, sem pó, aprovada pelo Ministério do 

Trabalho (C.A), com validade mínima 3 meses a 

partir da data da entrega. Proteção das mãos do 

usuário contra agentes químicos. 

Caixa com 

100 

unidades 

200 R$ R$ 

11 

LUVA NITRÍLICA DESCARTÁVEL SEM 

PÓ - TAMANHOS P, M e G – luva  em  

borracha  sintética (resina nitrílica), não estéril, 

ambidestra, sem pó, aprovada pelo Ministério do 

Trabalho (C.A), com validade mínima de 3 

meses a partir da data da entrega. Proteção das 

mãos do usuário contra agentes biológicos. 

Caixa com 

100 

unidades 

200 R$ R$ 

12 

LUVA VAQUETA, tamanhos P, M e G. 

Proteção das mãos do usuário contra agentes 

abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. 

Luva de segurança confeccionada em vaqueta na 

palma e dorso, reforço externo entre o polegar e 

indicador, elástico para ajuste no dorso. Punho 

em raspa, tamanho mínimo 20 cm. C.A. válido 

por no mínimo 6 meses a partir da aquisição do 

equipamento. 

Unidade 150 R$ R$ 

13 

LUVAS DESCARTÁVEIS PARA 

PALPAÇÃO E INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL (tamanho G). Luvas para 

palpação e inseminação artificial de uso 

veterinário, com cobertura de ombro, descartável. 

Unidade 100 R$ R$ 

14 

MACACÃO IMPERMEÁVEL, tamanhos P, 

M e G. Macacão de segurança confeccionado em 

PVC, com forro interno. Aprovado para:  

proteção do tronco, membros superiores e 

membros inferiores do usuário contra umidade 

proveniente de operações com uso de água e 

exposição à chuva. 

Unidade 200 R$ R$ 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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15 

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA 

DESCARTÁVEL  –  Retangular, com elástico, 

não alérgica, composta por tripla camada com um 

filtro que proporciona eficiência de filtração 

bacteriana maior que 95%,  clip  nasal flexível  

que  permita  o  ajuste  facial  apropriado, registro 

na ANVISA. Cor branca. 

Caixa com 

100 

unidades 

160 R$ R$ 

16 

MÁSCARA N95 – PFF 2 - Máscara com 02 

bandas de elástico, 01 grampo de ajuste nasal para 

perfeita adaptação à face, de cor azul, descartável, 

embalada individualmente, C.A. válido por no 

mínimo 6 meses a partir da aquisição do 

equipamento.  

Unidade 1000 R$ R$ 

17 

MÁSCARA N95 – PFF 2 - Máscara tipo PFF 2 

(N95), 02 bandas de elástico, 01 grampo de ajuste 

nasal para perfeita adaptação à face, de cor azul, 

descartável, C.A. válido por no mínimo 6 meses a 

partir da aquisição do equipamento, com válvula 

de exalação. 

Unidade 5000 R$ R$ 

18 

MÁSCARA N95 COM CARVÃO ATIVADO – 

PFF 2 - Não estéril,  descartável, camada interna 

impregnada com  carvão  ativado,  02  bandas  de  

elástico,  01 grampo de ajuste nasal para perfeita 

adaptação a face, embalada individualmente, C.A. 

válido por no mínimo 3 meses a partir da aquisição 

do equipamento. 

Unidade 1000 R$ R$ 

19 

ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO – Óculos de 

segurança constituído de armação e visor com 

lente fumê com proteção acima de 99% para 

radiação UVA e UVB. C.A. válido por no mínimo 

1 ano a partir da aquisição do equipamento. Hastes 

dotadas de proteção lateral com sistema de 

ventilação indireta composto de seis fendas 

dispostas na posição horizontal. 

Unidade 50 R$ R$ 

20 

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. 

Unidade 750 R$ R$ 

http://www.fmsc.rs.gov.br/


 

Página 5 de 7 
Av. Santos Ferreira nº 1895 – Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS - CEP 92.025-502 

Fone: (51) 3059-8522 - www.fmsc.rs.gov.br 

21 

PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA -   

Protetor auricular, constituído por dois abafadores 

em forma de concha, montados simetricamente 

nas extremidades de uma haste suporte ajustável, 

em forma de arco, adaptável a cabeça humana, 

permitindo que cada  abafador  se  aplique  sob 

pressão,  aos  respectivos  pavilhões  auriculares. 

Atenuação mínima de 20 dB NRRsf. C.A. válido 

por no mínimo 3 meses a partir da aquisição do 

equipamento. 

Unidade 60 R$ R$ 

22 

PROTETOR FACIAL ODONTOLÓGICO - 

Viseira Incolor com dimensões mínimas de 19x29 

cm; Fechamento em Velcro para Melhor Ajuste; 

Abertura do Visor Manual; Deve ser possível 

utilização de óculos por baixo da viseira. 

Unidade 100 R$ R$ 

23 

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. 

Apresentação: Bombona 2 litros.  

Bombona de 

2 litros 
50 R$ R$ 

24 

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. 

Apresentação: Bisnaga 120g com tampa flip-

flop. 

Bisnaga de 

120g 
2000 R$ R$ 

25 

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. 

Apresentação: Bombona 4 litros. 

Bombona de 

4 litros 
20 R$ R$ 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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26 

SACO PLÁSTICO BRANCO PARA 

DESCARTE DE LIXO 

INFECTOCONTAGIANTE (100 LITROS). O 

saco de lixo deve ser capaz de ser levantado e 

mantido suspenso, durante 2 minutos, sem rasgar 

ou perder conteúdo, quando submetido a uma 

carga de 30kg. Deve atender aos requisitos da 

NBR 9191:2002 – Sacos Plásticos para 

Acondicionamento de Lixo – Requisitos e 

Métodos de Ensaio. 

Pacote com 

100 

unidades 

120 R$ R$ 

27 

SACO PRETO PARA DESCARTE DE LIXO 

COMUM (100 LITROS). O saco de lixo deve 

ser capaz de ser levantado e mantido suspenso, 

durante 2 minutos, sem rasgar ou perder 

conteúdo, quando submetido a uma carga de 

30kg. Deve atender aos requisitos da NBR 

9191:2002 – Sacos Plásticos para 

Acondicionamento de Lixo – Requisitos e 

Métodos de Ensaio.  

Pacote com 

100 

unidades 

120 R$ R$ 

28 
SUPORTE METÁLICO PARA CAIXA DE 

PERFUROCORTANTE EM PAREDE (13 

LITROS) 

Unidade 50 R$ R$ 

29 
TOUCA DESCARTÁVEL - Touca descartável 

tnt, cor branca. 
Unidade 6000 R$ R$ 

30 

VESTIMENTA TIPO AVENTAL - para 

proteção do tronco do usuário contra umidade 

proveniente de operações com uso de água. 

Avental de segurança confeccionado em trevira 

(fios de poliéster revestidos de PVC em ambas as 

faces). Desempenhos mínimos exigidos: a. Nível 

"6" no ensaio de resistência ao rasgamento 

trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor 

resultado; b. Impermeável 

Unidade 60 R$ R$ 

TOTAL R$ 

 

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS, FRETES ou outras despesas se houver. 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias. 
Dos serviços: o material deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis a contar da emissão da Ordem de 

Compra.  
Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de 

boleto bancário ou dados de conta para depósito. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@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 03 (TRÊS) DIA A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____                               
                                                   

 

___________________________                              ______________________________________ 

     Assinatura do responsável                                      Assinatura do funcionário e matrícula – FMSC 
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