
ERRATA

O documento abaixo publicado na Edição nº 1995 de 19/04/2019 (págs. 8 á 17) do Diário
Oficial do Município de Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 23/2019

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 da Unidade de Bem-Estar Animal (UBEA).

Item Descrição Apresentação Unidade
Qde anual
estimada

Valor
Unitário

Valor Total

1

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL tamanhos: 6,5; 7,0;
7,5; 8,0; 8,5 (lubrificação COM PÓ bioabsorvível) -
Luva  cirúrgica  estéril,  flexível,  resistente,
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. Embalagem estéril,  em
papel grau cirúrgico. C.A. aprovado para: proteção das
mãos do usuário contra agentes biológicos. C.A. válido
por,  no  mínimo,  3  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento. Produto válido por, no mínimo, 18 meses
a  partir  da  aquisição  do  equipamento.  Produto
registrado no Ministério da Saúde (ANVISA). Indicar
a marca: 

Embalagem 
para cada par

Pares

17.0
00

pare
s

(9.0
00
FM
SC; 
8.00

0
CBE
A)

R$

R$

2 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL tamanhos: 6,5; 7,0;
7,5;  8,0;  8,5  (SEM  PÓ,  baixo  nível  alergênico)  -
Luva  cirúrgica  estéril,  flexível,  resistente,
proporcionando alta sensibilidade tátil ao usuário.  Não
deve haver presença de furos,  emendas ou quaisquer
outros defeitos que interfiram na perfeita utilização do
produto. Embalagem estéril,  em papel grau cirúrgico.
C.A.  aprovado  para:  proteção  das  mãos  do  usuário
contra agentes biológicos. C.A. válido por, no mínimo,
3 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto
válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição

Embalagem 
para cada par

Pares 17.0
00

pare
s

(9.0
00
FM

R$ R$
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do equipamento.  Produto registrado no Ministério da
Saúde (ANVISA).
Indicar a marca:

SC;
8.00

0
CBE
A)

3

LUVA NÃO ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTOS
–  tamanhos:  PP,  P,  M,  G  –  Luva  de  segurança
confeccionada  em látex,  com pó  bio-absorvível,  não
esterilizada, ambidestra e punho curto, C.A. aprovado
para  proteção  das  mãos  do  usuário  contra  agentes
biológicos.  C.A.  válido  por,  no  mínimo,  3  meses  a
partir da aquisição do equipamento. Produto válido por,
no  mínimo,  18  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento.  Produto  registrado  no  Ministério  da
Saúde (ANVISA). Indicar a marca:

Caixa com 50 
pares cada

Caixa

200
0

caix
as 

(140
0

FM
SC; 
600
CBE
A)

R$
R$

4

PROTETOR  SOLAR  COM  REPELENTE
(Bombona 2 litros) – Protetor solar com repelente de
insetos,  fator  de  proteção  30,  validade  mínima  de  18
meses  a  partir  da  aquisição.  Deve  fornecer  proteção
contra  queimaduras  solares  provenientes  dos  raios
U.V.A  e  U.V.B.  Dermatologicamente  testado,
hipoalergênico,  resistente à água  e  ao suor,  registrado
na    ANVISA    e    para    uso profissional. Proteção
contra Aedes Aegypti. Indicar a marca: 

Bombona 
2 litros

Unidade 60
bom
bona

s

(45
FM
SC; 
15
UB
EA)

R$

R$

5 PROTETOR SOLAR COM REPELENTE (Bisnaga
120g) – Protetor solar com repelente de insetos, fator de
proteção 30, validade mínima de 18 meses a partir da
aquisição.  Deve  fornecer  proteção contra queimaduras
solares  provenientes  dos  raios  U.V.A  e  U.V.B.
Dermatologicamente  testado,  hipoalergênico,  resistente
à  água  e  ao  suor,  registrado  na  ANVISA e  para  uso
profissional. Proteção contra Aedes Aegypti.  Indicar a
marca:

Bisnaga 120g 
com tampa 
flip-flop

Unidade
850
0

unid
ades

(8000 FMSC;
500 UBEA)

R$ R$

6

LUVA  NITRÍLICA  DESCARTÁVEL  SEM  PÓ
(agentes biológicos) – TAMANHOS P, M e G – luva
em borracha nitrílica,  não estéril,  ambidestra,  sem pó.
C.A. com validade mínima de 3 meses a partir da data
da aquisição. Produto válido por, no mínimo, 18 meses a
partir da aquisição do equipamento. C.A. aprovado para
proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos.
Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).
Indicar a marca:

Caixas com 50
pares cada

Caixas

150
0

caix
as 
´

(1000 FMSC;
500 CBEA)

R$ R$
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7

LUVA  NITRÍLICA  CANO  LONGO  PARA
PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS –
TAMANHOS P, M e G – Par de luvas de segurança
confeccionada  em  borracha  nitrílica,  relevo
antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, 40 cm
de comprimento mínimo. C.A. válido por, no mínimo,
3 meses a partir da aquisição do equipamento. Produto
válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição
do  equipamento.  C.A.  aprovado  para:  proteção  das
mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes,
cortantes  e  perfurantes  e  contra  agentes  químicos.
Indicar a marca:

Pares Pares 

300
0

pare
s

(1850 FMSC;
1150 UBEA)

R$ R$

8

LUVA PARA PROTEÇÃO  CONTRA AGENTES
MECÂNICOS E QUÍMICOS – TAMANHOS P, M
e  G  -  Luva  de  segurança  confeccionada  em  látex
nitrílico,  palma  antiderrapante,  forrada  internamente
com flocos de algodão. C.A. aprovado para:   proteção
das  mãos  do  usuário  contra  agentes  abrasivos,
escoriantes,  cortantes  e  perfurantes  e  contra  agentes
químicos. C.A. válido por, no mínimo, 3 meses a partir
da aquisição do equipamento.  Produto válido por, no
mínimo,  18  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento. Indicar a marca:

Pares Pares 200
0

pare
s

(1300 FMSC;
700 UBEA)

R$ R$

9 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. Cor branca. Validade, mínima, de 18 meses
a partir da aquisição do produto. Indicar a marca:

Caixa com 50 
unidades

Caixa 600
caix
as

(400 FMSC;
200 UBEA)

R$ R$

10 MÁSCARA PFF2 / N95- Máscara com 02 bandas de
elástico,  embalada  individualmente,  01  grampo  de
ajuste nasal para perfeita adaptação à face. C.A. válido
por  no  mínimo  6  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento. Produto válido por, no mínimo, 18 meses
a  partir  da  aquisição  do  equipamento.   Produto
registrado no Ministério da Saúde (ANVISA). Indicar
a marca:

Embalagem 
individual

Unidades 500
0

unid
ades

(4500 FMSC;
500 UBEA)

R$
R$

11 MÁSCARA  PFF2  COM  CARVÃO  ATIVADO  –
PFF2 / N95 - 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.
Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir da
aquisição do equipamento. Indicar a marca:

Embalagem 
individual

Unidades 400
0

unid
ades

(3500 FMSC;
500 UBEA)

R$ R$

12 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. C.A. válido por no mínimo 3 meses a partir
da  aquisição  do  equipamento.  Produto  com validade
mínima  de  2  anos  a  partir  da  aquisição.   Indicar a

Unidade Unidade 120
0

unid
ades

R$ R$
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marca: (1100 FMSC;
100 UBEA)

13

AVENTAL MANGA LONGA DESCARTÁVEL –
confeccionado  em  TNT  (tecido  não  tecido);  cor
branca, 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. Validade mínima de
2 anos a partir da aquisição. Indicar a marca:

Pacotes com 
10 unidades 
cada

Pacotes

200
0

paco
tes

(120
0

FM
SC;
 800
CBE
A)

R$
R$

14

CALÇADO  TIPO  SAPATO  SEM  BIQUEIRA -
Calçado ocupacional tipo sapato, fechado na parte do
calcanhar  e  na  parte  superior,  confeccionado  em
COURO HIDROFUGADO 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.  Fechamento em
elástico, sem biqueira. Numeração entre o 33 e o 44, ou
tamanhos  equivalentes.  Proteção  dos  pés  do  usuário
contra  agentes  abrasivos  e  escoriantes.  Calçado  com
absorção  de  energia  na  área  do  calcanhar.  Cabedal
resistente  à  penetração  e  à  absorção  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.
Prazo  de  validade  mínima  de  2  anos  a  partir  da
aquisição. Indicar a marca:

Pares Pares

200
pare

s

(140
FM
SC; 
60
UB
EA)

R$
R$

15 CALÇADO  TIPO  BOTINA  SEM  BIQUEIRA -
Calçado ocupacional tipo botina, fechado na parte do
calcanhar  e  na  parte  superior,  confeccionado  em
COURO HIDROFUGADO 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.  Fechamento em
elástico, sem biqueira. Numeração entre o 33 e o 44, ou
tamanhos  equivalentes.  Proteção  dos  pés  do  usuário
contra  agentes  abrasivos  e  escoriantes.  Calçado  com
absorção  de  energia  na  área  do  calcanhar.  Cabedal
resistente  à  penetração  e  à  absorção  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.
Prazo  de  validade  mínima  de  2  anos  a  partir  da

Pares Pares

200
pare

s

(140 FMSC;
60 UBEA)

R$

R$
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aquisição. Indicar a marca:

16

CALÇADO  TIPO  BOTINA COM  BIQUEIRA E
PROTETOR  DE  METATARSO-  Calçado
ocupacional tipo botina, fechado na parte do calcanhar
e  na  parte  superior,  confeccionado  em  COURO
HIDROFUGADO na cor preta com solado de borracha
antiderrapante na cor  preta. Com biqueira de aço ou
composite.  Com  protetor  de  metatarso.   Solado
bidensidade,  resistente  ao  escorregamento,  alta
capacidade  de  absorção  do  impacto  e  formato
ergonômico,  anatômico  e  ortopédico.  Metatarso
externo, biqueira de aço ou composite, fechamento em
elástico.  Numeração entre o 33 e o 44,  ou tamanhos
equivalentes.  Proteção  dos  pés  do  usuário  contra
agentes abrasivos e escoriantes. Calçado com absorção
de energia na área do calcanhar. Cabedal resistente à
penetração e à absorção 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. Prazo  de
validade  mínima  de  2  anos  a  partir  da  aquisição.
Indicar a marca:

Pares Pares
30

pare
s

(UB
EA)

R$
R$

17

PROTETOR FACIAL - Protetor facial de segurança,
constituído  de  coroa  e  carneira  de  material  plástico,
com regulagem de tamanho através de ajuste simples
ou  com  catraca  e  visor  de  material  plástico
(policarbonato) incolor. C.A. aprovado para:   proteção
dos  olhos  e  face  do  usuário  contra  impacto  de
partículas  volantes.  Equipamento  para  utilização  em
atendimentos odontológicos. Prazo de validade mínima
de 2 anos a partir da aquisição. Indicar a marca:

Unidade Unidade

200
unid
ades

(180
FM
SC; 
20
UB
EA)

R$
R$

18

PROTETOR AURICULAR - Tipo inserção. 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 meses a partir da aquisição do equipamento.
Validade mínima de 18 meses a partir da aquisição do
produto. Indicar a marca:

Embalagem 
plástica 
individual

Unidade

50
unid
ades

(40
FM
SC; 
10
UB
EA)

R$ R$
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19

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 18 dB NRRsf. C.A. válido por no mínimo 3 anos a
partir da aquisição do equipamento.  Validade mínima
de 18 meses a partir da aquisição do produto. Indicar a
marca:

Unidade Unidade

50
unid
ades

(40
FM
SC; 
10
UB
EA)

R$ R$

20

PERNEIRA – Perneira de segurança, em largura que
se  ajuste  a  qualquer  usuário,  confeccionadas  em
material sintético ou couro, com proteção de metatarso
confeccionado no mesmo material, com no mínimo três
talas   frontais  para  proteção.  As  perneiras  devem
possuir fechos em velcro sobrepostos,  ou peça única
(para  sobrepor  sobre  vestimenta).  Não  pode  haver
brechas  ou  furos  no  corpo  das  perneiras.  A  borda
superior deve ter corte em diagonal (comprimento da
frente  superior  ao  comprimento  de  trás),  a  fim  de
permitir  a  dobra  do  joelho  sem  incômodo  para  o
usuário.   Indicada  (indicação  descrita  no  CA ou  na
indicação  de  uso  do  fabricante)  para  proteção  dos
membros  inferiores  do  usuário  contra  lesões
provocadas por picadas de animais peçonhentos. C.A.
aprovado para: proteção das pernas do usuário contra
agentes abrasivos, escoriantes e térmicos. OBS: Antes
da efetivação da compra a empresa vencedora deverá
enviar  uma amostra  para  teste  de tamanho junto aos
funcionários  que  irão  utilizar  o  material.  Prazo  de
validade  mínima  de  2  anos  a  partir  da  aquisição.
Indicar a marca:

Pares Pares

60
pare

s

(45
FM
SC; 
15
UB
EA)

R$
R$

21

RESPIRADOR  PURIFICADOR  DE  AR  TIPO
PEÇA FACIAL INTEIRA –  C.A.  aprovado  para:
proteção  das  vias  respiratórias  do  usuário  contra  a
inalação  de  partículas  sólidas,  quando  utilizado  com
filtros  mecânicos  ou  combinados,  e  contra  gases  e
vapores,  quando  utilizado  com  filtros  químicos  ou
combinados.  C.A.  válido  por  no  mínimo  6  meses  a
partir  da  aquisição  do  equipamento.  Produto  com
validade  mínima  de  2  anos  a  partir  da  aquisição.
Indicar a marca:

Unidade Unidade 40
unid
ades

(40
FM
SC)

R$
R$

22

FILTRO  QUÍMICO  PARA  VAPORES
ORGÂNICOS–  Compatível  com  o  respirador
purificador de ar tipo peça facial inteira;
C.A.  válido  por,  no  mínimo,  6  meses  a  partir  da
aquisição  do  equipamento.  Produto  com  validade
mínima de 18 meses a partir da aquisição.  (a marca
ofertada para este item deve ser compatível com a
marca ofertada para o item 21). Indicar a marca:

Unidade Unidade

120
unid
ades

(120
FM
SC)

R$ R$
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23 FILTRO  QUÍMICO  PARA  GASES  ÁCIDOS–
Compatível  com  o  respirador  purificador  de  ar  tipo
peça  facial  inteira;  C.A.  válido  por,  no  mínimo,  6
meses a partir  da aquisição do equipamento.  Produto
com  validade  mínima  de  18  meses  a  partir  da
aquisição. (a marca ofertada para este item deve ser
compatível com a marca ofertada para o item 21).
Indicar a marca:

Unidade Unidade 120
unid
ades

.

(120
FM
SC)

R$

R$

24 FILTRO  QUÍMICO  PARA  VAPORES
ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS– Compatível com
o respirador purificador de ar tipo peça facial inteira;
C.A.  válido  por,  no  mínimo,  6  meses  a  partir  da
aquisição  do  equipamento.  Produto  com  validade
mínima de 18 meses a partir da aquisição.  (a marca
ofertada para este item deve ser compatível com a
marca ofertada para o item 21). Indicar a marca:

Unidade Unidade 120
unid
ades

.

(120
FM
SC)

R$
R$

25 FILTRO  COMBINADO  PARA  POEIRAS  E
VAPORES  ORGÂNICOS -  Compatível  com  o
respirador purificador de ar tipo peça facial inteira;C.A.
válido por, no mínimo, 6 meses a partir da aquisição do
equipamento.  Produto  com  validade  mínima  de  18
meses a partir da aquisição.  (a marca ofertada para
este item deve ser compatível com a marca ofertada
para o item 21). Indicar a marca:

Unidade Unidade 120
unid
ades

.

(120
FM
SC)

R$
R$

26 FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS, GASES
ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS - Compatível
com  o  respirador  purificador  de  ar  tipo  peça  facial
inteira;C.A. válido por, no mínimo, 6 meses a partir da
aquisição  do  equipamento.  Produto  com  validade
mínima de 18 meses a partir da aquisição.  (a marca
ofertada para este item deve ser compatível com a
marca ofertada para o item 21). Indicar a marca:

Unidade Unidade 120
unid
ades

.

(120
FM
SC)

R$
R$

  27 FILTRO 6720 A1P2 CÓD. 514587 AIR SAFETY - 
C.A. válido por, no mínimo, 6 meses a partir da 
aquisição do equipamento. Produto com validade 
mínima de 18 meses a partir da aquisição.  

Unidade Unidade 120
unid
ades

.

(120
FM
SC)

R$

R$

28 MACACÃO  CONTRA  AGENTES  QUIMICOS
TAMANHO P, M, G, GG – Macacão de segurança
confeccionado com uma camada de tecido, elástico no
capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal
com zíper, costuras termosseladas. C.A. válido por, no
mínimo, 6 meses a partir da aquisição do equipamento.
Produto  válido  por,  no  mínimo,  2  anos  a  partir  da
aquisição.  C.A.  aprovado  para:  proteção  do  tronco,
membros  superiores  e  inferiores  do  usuário  contra

Embalagem 
plástica 
individual

Unidade 300
unid
ades

.

R$

R$
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riscos  de  origem química  e  contra  riscos  de  origem
química  (agrotóxicos).  O  EPI  deve  possuir  nível  de
proteção, no mínimo, tipo 3 - vestimenta de proteção
química contra jato líquido. Indicar a marca:

(300
FM
SC)

29 MACACÃO  CONTRA  AGENTES  QUIMICOS
TAMANHO P, M, G, GG – Macacão de segurança
confeccionado com uma camada de tecido, elástico no
capuz, cintura, tornozelo e pulsos, fechamento frontal
com  zíper,  costuras  termosseladas  com  linha  de
poliéster  torcida  por  toda  peça,  C.A.  válido  por  no
mínimo 6 meses a partir da aquisição do equipamento.
Produto  válido  por,  no  mínimo,  2  anos  a  partir  da
aquisição.  C.A.  aprovado  para:  proteção  do  tronco,
membros  superiores  e  inferiores  do  usuário  contra
riscos  de  origem química  e  contra  riscos  de  origem
química  (agrotóxicos).  O  EPI  deve  possuir  nível  de
proteção, no mínimo, tipo 4 - vestimenta de proteção
química resistente a  líquidos pulverizados.  Indicar a
marca:

Embalagem 
plástica 
individual

Unidade 300
unid
ades

.

(300
FM
SC)

R$
R$

30 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.  Numeração  entre  o  33  e  o  44,  ou
tamanhos equivalentes. C.A. válido por no mínimo 6
meses a partir da aquisição do equipamento. Validade
mínima do produto: 18 meses da data de entrega. C.A
aprovado  para:  proteção  dos  pés  do  usuário  contra
riscos  de  natureza  leve,  contra  agentes  abrasivos  e
escoriantes e contra umidade proveniente de operações
com uso de água. Indicar a marca:

Pares Pares 130
pare

s

(90 FMSC;
40 UBEA)

R$
R$

31 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 15 cm.
C.A.  válido  por  no  mínimo  6  meses  a  partir  da
aquisição  do  equipamento.  Validade  mínima  do
equipamento:  18  meses  da  data  de  aquisição.  C.A.
aprovado  para  proteção  das  mãos  do  usuário  contra
agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Indicar a marca:

Pares Pares 130
pare

s

(90 FMSC;
40 UBEA)

R$
R$

32 TOUCA DESCARTÁVEL - Touca descartável TNT,
cor  branca.  Validade  mínima:  24  meses  da  data  de
entrega. Sanfonada com elástico na volta toda. Indicar
a marca:

Caixa com 50 
unidades

Caixa 340
caix
as

(240 FMSC;
100 UBEA)

R$
R$
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33 CAPA  DE  CHUVA –  vestimenta  tipo  capa,  com
mangas longas, capuz, e sistema de fechamento frontal
(com botões plásticos de pressão ou outro sistema com
fechamento  equivalente  ou  superior).  C.A.  aprovado
para:  proteção  do  tronco  do  usuário  contra  umidade
proveniente  de  operações  com  uso  de  água  e  de
precipitação pluviométrica. C.A. válido por no mínimo
3 meses a partir da aquisição do equipamento. Validade
mínima  do  equipamento:  18  meses  da  data  de
aquisição. Indicar a marca:

Unidade Unidade 120
unid
ades

(120
UB
EA)

R$
R$

34 VESTIMENTA TIPO AVENTAL –  C.A.  aprovado
para:  proteção  do  tronco  do  usuário  contra  umidade
proveniente de operações com uso de água. C.A. válido
por  no  mínimo  6  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento.  Validade  mínima  do  equipamento:  18
meses da data de aquisição. Indicar a marca:

Pacote com 
100 unidades

Pacote 120
paco
tes 

(120
UB
EA)

R$
R$

35 MANGOTE ANTI CORTE –  C.A.  aprovado  para:
proteção  do  braço  e  antebraço  do  usuário  contra
agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Validade mínima do equipamento: 24 meses da data de
aquisição Indicar a marca:

Pares
Pares 10

pare
s 

(10
UB
EA)

R$

R$

36 LUVAS DE VINIL -  Luva  para  procedimentos  não
cirúrgicos confeccionada em vinil, sem pulverização de
pó bioabsorvível/amido, ambidestra, superfície externa
lisa, não estéril. C.A. aprovado para: proteção das mãos
do usuário contra agentes biológicos. C.A. válido por
no  mínimo  6  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento.  Validade  mínima  do  equipamento:  24
meses  da  data  de  aquisição.  Produto  registrado  no
Ministério da Saúde (ANVISA). Indicar a marca:

Caixas com 50
pares cada

Caixas 120
0

caix
as 

(1000 FMSC;
200 CBEA)

R$ R$

37 AVENTAL  TIPO  BARBEIRO  RESISTENTE  A
CHAMAS – C.A. aprovado para: proteção do tronco
do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas,
calor de contato, convectivo, radiante) e contra agentes
abrasivos,  escoriantes  e  térmicos.  Avental  deve
proteger tronco, braço e antebraço. C.A. válido por no
mínimo 6 meses a partir da aquisição do equipamento.
Validade mínima do equipamento: 24 meses da data de
aquisição. Indicar a marca:

Unidade Unidade 10
unid
ades

(10
UB
EA)

R$
R$

38 LUVA PARA PROTEÇÃO  CONTRA AGENTES
TÉRMICOS E MECÂNICOS – C.A. aprovado para
proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos,
escoriantes,  cortantes  e  perfurantes  e  contra  agentes
térmicos  (pequenas  chamas,  calor  de  contato,
convectivo e radiante). C.A. válido por no mínimo 6
meses a partir da aquisição do equipamento. Validade
mínima  do  equipamento:  24  meses  da  data  de
aquisição. Indicar a marca:

Pares Pares 10
pare

s

(10
UB
EA)

R$
R$
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                                                                                                                                               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 10 (dez) dias a contar do envio 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.

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 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____                              
                                                           _____________________________               
______________________________________

     Assinatura do responsável                                      Assinatura do funcionário e matrícula – FMSC
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