
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 52/2019

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).

Item Descrição Apresentação
Qde anual
estimada

Valor Unitário
Valor Total

1 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.  Respirador com  apenas  1  encaixe
para filtro.
O respirador deve ser aprovado para utilização com
os seguintes tipos de filtro: 
- A2P2: vapores orgânicos, poeiras, fumos e névoas;
- A2B2P2: vapores orgânicos, gases ácidos, poeiras,
fumos e névoas.
C.A.  válido  por  no  mínimo  6  meses  a  partir  da
aquisição  do  equipamento.  Produto  com validade
mínima de 3 anos. Indicar a marca:

Unidade 20 
uni
dad
es

R$

R$

FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2)
E  VAPORES  ORGÂNICOS  (CLASSE  2)  -
A2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador
purificador de ar tipo peça facial inteira. Produto
com  validade  mínima  de  3  anos a  partir  da
aquisição. (a marca ofertada para este item deve
ser  compatível  com a  marca  ofertada  para  o
RESPIRADOR). Indicar a marca:

Unidade
180 
unida
des

R$
R$

FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2),
GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS
(CLASSE  2) –  A2B2P2 -  Compatível  (mesmo
CA) com o respirador purificador de ar tipo peça
facial inteira. Produto com validade mínima de  3
anos a  partir  da  aquisição.  (a  marca  ofertada
para este item deve ser compatível com a marca
ofertada  para  o  RESPIRADOR).   Indicar  a

Unidade 180 
unida
des.

R$ R$
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marca:

2 FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2)
E  VAPORES  ORGÂNICOS  (CLASSE  2)  -
A2P2 – Compatível (mesmo CA) com o respirador
purificador de ar tipo peça facial inteira Dräger X-
plore  (CA  Nº  17.710).  Produto  com  validade
mínima de 3 anos a partir da aquisição. 
(Tendo em vista que os filtros são aprovados junto
com a máscara, tendo o mesmo número de CA, é
importante que os filtros sejam da mesma marca
da  máscara  –  já  que  é  o  conjunto  “filtro  +
máscara”  que  é  aprovado  pelo  MTE)  Indicar  a
marca:

Unidade 30 
uni
dad
es.

R$

R$

3 FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2),
GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS
(CLASSE  2) –  A2B2P2 -  Compatível  (mesmo
CA) com o respirador purificador de ar tipo peça
facial  inteira  Dräger  X-plore  (CA  Nº  17.710).
Produto com validade mínima de 3 anos a partir da
aquisição.  (Tendo  em  vista  que  os  filtros  são
aprovados junto com a máscara,  tendo o mesmo
número de CA, é importante que os filtros sejam
da mesma marca da máscara – já que é o conjunto
“filtro  +  máscara”  que  é  aprovado  pelo  MTE).
Indicar a marca:

Unidade 30 
uni
dad
es.

R$

R$

4
 27

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO
PEÇA UM QUARTO FACIAL –  C.A. aprovado
para:  proteção  das  vias  respiratórias  do  usuário
contra  a  inalação  de  gases  e  vapores,  quando
utilizado  com  filtros  químicos.  Respirador  com
apenas 1 encaixe para filtro. C.A. válido por no
mínimo  6  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento. Produto com validade mínima de 3
anos. Indicar a marca:

Unidade 80
 uni
dad
es.

R$
R$

FILTRO  QUÍMICO  CLASSE  1  PARA
VAPORES  ORGÂNICOS  E  GASES  ÁCIDOS
COMPATÍVEL  COM  O  RESPIRADOR  UM
QUARTO FACIAL. (a marca ofertada para este
item deve ser compatível com a marca ofertada
para o RESPIRADOR). Indicar a marca:

Unidade 240
unidades. R$

R$

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