
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 66/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos com intuito de
instruir  o  processo  administrativo  para  a  aquisição  direta  de  INSUMOS  AMBULATORIAIS,  em
atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição
Marca/ 
Modelo

Unidade de
compra

Quant 
Estimada

Valor unitário Valor Total

01

Cadarço  de  algodão  10mm  por
100m
Cadarço  para  fixação  de  tubo
endotraqueal rolo 50 m formato fita.
Com  número  de  registro  na
ANVISA.

Unidade 05 R$ R$

02

Colar Cervical Tamanho P
Colar  Cervical  Tamanho  P
confeccionado  em  polietileno,
proteção  acolchoada  nos  pontos  de
apoio,  apoio  do  mento  articulável,
abertura  frontal  para
cricotireoidostomia,
radiotransparente,  fechamento  com
velcro.  Com número  de registro na
ANVISA.

Unidade 02 R$ R$

03

Colar Cervical Tamanho M
Colar  Cervical  Tamanho  M
Confeccionado  em  polietileno,
proteção  acolchoada  nos  pontos  de
apoio,  apoio  do  mento  articulável,
abertura  frontal  para
cricotireoidostomia,
radiotransparente,  fechamento  com
velcro.  Com número  de registro na
ANVISA.

Unidade 02 R$ R$

04

Colar Cervical Tamanho G
Colar  Cervical  Tamanho  G
confeccionado  em  polietileno,
proteção  acolchoada  nos  pontos  de
apoio,  apoio  do  mento  articulável,
abertura  frontal  para
cricotireoidostomia,
radiotransparente,  fechamento  com
velcro.  Com número  de registro na
ANVISA.

Unidade 02 R$ R$

05 Coletor de urina sistema fechado
Bolsa coletora de urina, em sistema
fechado,  descartável,  material  em

Unidade 500 R$ R$
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PVC,  flexível,  estéril,  não-
apirogênico,  atóxico,  capacidade
para  2000  ml,  válvula  antirefluxo,
com  conexão  vedante  a  sondas  ou
outros  dispositivos  de  eliminação.
Com  número  de  registro  na
ANVISA.

06

Dânula
Dânula,  torneira  3  vias,  em  PVC;
tampa  rosca  p/infusão  múltipla
descartável, estéril. Com número de
registro na ANVISA.

Unidade 500 R$ R$

07

Descarpak 13l
Caixa  coletora  de  artigos  perfuro
cortantes, capacidade para 13 litros.
Recipiente  em papelão  rígido,  com
saco plástico interno, com alças para
transporte,  conforme  normas  da
ABNT  NR  13853(cx.  c/10  unid.).
Com  número  de  registro  na
ANVISA.

Unidade 60 R$ R$

08
Fio mononylon 2 – Ag 2,0cm
Fio  mononylon  2-0,  com  agulha
cortante,  de  2,0cm.  Caixa  com  24
unidades.

Caixa 06 R$ R$

09
Fio mononylon 2 – Ag 3,0cm
Fio  mononylon  2-0,  com  agulha
cortante, de 3,0cm.

Caixa 06 R$ R$

10
Fio mononylon 3 – Ag 2,0cm
Fio  mononylon  3-0,  com  agulha
cortante, de 2,0cm.

Caixa 06 R$ R$

11
Fio mononylon 3 – Ag 2,0cm
Fio  mononylon  3-0,  com  agulha
cortante, de 2,0cm.

Caixa 06 R$ R$

12
Fio mononylon 3 – Ag 3,0cm
Fio  mononylon  3-0,  com  agulha
cortante, de 3,0cm.

Caixa 06 R$ R$

13
Fio mononylon 4 – Ag 2,0cm
Fio  mononylon  4-0,  com  agulha
cortante, de 2,0cm.

Caixa 06 R$ R$

14
Fio mononylon 4 – Ag 2,5cm
Fio  mononylon  4-0,  com  agulha
cortante, de 3,0cm.

Caixa 06 R$ R$

15
Fio mononylon 5 – Ag 1,0cm
Fio  mononylon  5-0,  com  agulha
cortante, de 1,0cm.

Caixa 06 R$ R$

16
Fio mononylon 5 – Ag 2,0cm
Fio  mononylon  5-0,  com  agulha
cortante, de 2,0cm.

Caixa 06 R$ R$

17
Fio mononylon 6 – Ag 2,0cm
Fio  mononylon  6-0,  com  agulha
cortante, de 2,0cm.

Caixa 06 R$ R$

18
Fio mononylon 6 – Ag 1,5cm
Fio  mononylon  6-0,  com  agulha
cortante, de 1,5cm.

Caixa 06 R$ R$
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19
Fio seda 0 – Ag 3,0cm
Fio seda 0, com agulha cilíndrica de
3,0cm.

Caixa 06 R$ R$

20
Fio seda 2-0 – Ag 3,0cm
Fio seda 2-0, com agulha cilíndrica
de 3,0cm.

Caixa 06 R$ R$

21
Fio seda 3-0 – Ag 3,0cm
Fio seda 3-0, com agulha cilíndrica
de 3,0cm.

Caixa 06 R$ R$

22
Fita crepe
Fita adesiva em papel crepe 25mm x
50 m com boa aderência.

Unidade 25 R$ R$

23

Fralda descartável adulto G
Fralda descartável,  constituída de 3
camadas e 2 fitas adesivas. Camada
externa:  impermeável,
confeccionada  em  plástico,  tipo
filme  de  polietileno.  Camada
intermediária,  com  formato
anatômico,  composta  de  polpa  de
celulose e gel, dotado de alto poder
absorvente,  mantendo  a  umidade
longe  do  contato  direto  da  pele.
Camada  interna:  confeccionada  em
falso  tecido,  a  base  de  fibras
sintéticas,  fitas  adesivas  tipo  abre-
fecha,  impregnado  de  adesivo
hipoalergênico,  as  extremidades
livres  devem  ser  adequadamente
protegidas,  preservando  a
adesividade.  A  fralda  deverá  ter
formato  anatômico,  com  múltiplos
elásticos para garantir ajuste perfeito
e  impedir  vazamentos.  Camada
interna  e  externa  perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas, para
evitar  deslocamento  da  camada
intermediária  no  uso.  Com
comunicação prévia à ANVISA.

Unidade 100 R$ R$

24 Fralda descartável adulto EXG
Fralda descartável,  constituída de 3
camadas e 4 fitas adesivas. Camada
externa:  impermeável,
confeccionada  em  plástico,  tipo
filme  de  polietileno.  Camada
intermediária,  com  formato
anatômico,  composta  de  polpa  de
celulose e gel, dotado de alto poder
absorvente,  mantendo  a  umidade
longe  do  contato  direto  da  pele.
Camada  interna:  confeccionada  em
falso  tecido,  a  base  de  fibras
sintéticas,  fitas  adesivas  tipo  abre-
fecha,  impregnado  de  adesivo
hipoalergênico,  as  extremidades

Unidade 250 R$ R$
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livres  devem  ser  adequadamente
protegidas,  preservando  a
adesividade.  A  fralda  deverá  ter
formato  anatômico,  com  múltiplos
elásticos para garantir ajuste perfeito
e  impedir  vazamentos.  Camada
interna  e  externa  perfeitamente
sobrepostas, com bordas unidas, para
evitar  deslocamento  da  camada
intermediária  no  uso.  Apresentar
comunicação prévia à ANVISA.

25

Frasco  drenagem  sonda
nasogástrica
Frasco  plástico  para  drenagem  de
sonda  nasogátrica,  1000  mL  com
extensor de 1 metro

Unidade 100 R$ R$

26

Lâmina de bisturi n 11
Lâmina  para  bisturi  N  11  em  aço
inox, insenta de rebarbas e sinais de
oxidação  afiada  com  perfeita
adaptação  ao  cabo  padrão
embalagem  individual,  estéril,  com
abertura  em  pétala,  com  dados  de
identificação  e  procedência,  data  e
tipo  de  esterilização  e  tempo  de
validade,  com  registro  em  órgão
competente.  Caixa  com  100
unidades.

Caixa 05 R$ R$

27

Lâmina de bisturi n 12
Lâmina  para  bisturi  N  12  em  aço
inox,  isenta de rebarbas e sinais de
oxidação  afiada  com  perfeita
adaptação  ao  cabo  padrão
embalagem  individual,  estéril,  com
abertura  em  pétala,  com  dados  de
identificação  e  procedência,  data  e
tipo  de  esterilização  e  tempo  de
validade,  com  registro  em  órgão
competente.  Caixa  com  100
unidades.

Caixa 05 R$ R$

28

Lâmina de bisturi n 15
Lâmina  para  bisturi  N  15  em  aço
inox, insenta de rebarbas e sinais de
oxidação  afiada  com  perfeita
adaptação  ao  cabo  padrão
embalagem  individual,  estéril,  com
abertura  em  pétala,  com  dados  de
identificação  e  procedência,  data  e
tipo  de  esterilização  e  tempo  de
validade,  com  registro  em  órgão
competente.  Caixa  com  100
unidades.

Caixa 05 R$ R$
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29

Lâmina de bisturi n 22
Lâmina  para  bisturi  N  22  em  aço
inox, insenta de rebarbas e sinais de
oxidação  afiada  com  perfeita
adaptação  ao  cabo  padrão
embalagem  individual,  estéril,  com
abertura  em  pétala,  com  dados  de
identificação  e  procedência,  data  e
tipo  de  esterilização  e  tempo  de
validade,  com  registro  em  órgão
competente.  Caixa  com  100
unidades.

Caixa 05 R$ R$

30

Lâmina de bisturi n 23
Lâmina para bisturi nº23 esterilizada
confec  em aço  carbono  -  cx.  Com
100 unid.

Caixa 05 R$ R$

31

Máscara Laríngea Nº 4
Mascara  laríngea;  em  silicone,
atóxico,  flexível;  com  coxim
inflável, descartável, código de cores
no  balão  piloto;  número  4  c/
indicação  do  peso  do  paciente  e
volume  de  inflagem  do  coxim
gravados no tubo da mascara; estéril;
embalado em material que garanta a
integridade  do  produto  a;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer a legislação atual vigente.

Unidade 10 R$ R$

32

Máscara Laríngea Nº 5
Mascara  laríngea;  em  silicone,
atóxico,  flexível;  com  coxim
inflável, descartável, código de cores
no  balão  piloto;  número  5  c/
indicação  do  peso  do  paciente  e
volume  de  inflagem  do  coxim
gravados no tubo da mascara; estéril;
embalado em material que garanta a
integridade  do  produto;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer a legislação atual vigente.

Unidade 10 R$ R$

33

Máscara Laríngea Nº 6
Mascara  laríngea;  em  silicone,
atóxico,  flexível;  com  coxim
inflável, descartável, código de cores
no  balão  piloto;  número  6  c/
indicação  do  peso  do  paciente  e
volume  de  inflagem  do  coxim
gravados no tubo da mascara; estéril;
embalado em material que garanta a
integridade  do  produto;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer a legislação atual vigente.

Unidade 10 R$ R$
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34

Oclusor para dânula
Conector  com  rosca,  conhecido
como "tampinha": oclusor, adaptador
plástico  com  conexão  Luer-Lok
Macho, para fechamento do sistema
intravenoso.  Dispositivo  de  uso
único,  descartável,  embalado
unitariamente em Blister, estéril.

Unidade 500 R$ R$

35

Pote coletor 80 ml pacote com 100
unidades
Coletor universal descartável 80ML,
estéril,  utilizado  para  coleta  de
material  para  exames.  Em
polipropileno  transparente,  ou
material compatível a sua finalidade,
dotado  de  tampa  tipo  rosca,  com
vedação perfeita (sem vazamentos).

Unidade 150 R$ R$

36

Saco de lixo branco hospitalar 60l
pacote com 100 unidades
Saco plástico para lixo hospitalar, 60
litros,  oxibiodegradável,  branco
leitoso,  espessura  de  5  a  7  micras,
embalagem com 100 unidades

Pacote 60 R$ R$

37

Saco de lixo preto 40l pacote com
100 unidades
Saco  plástico  para  lixo,  40  litros,
preto,  oxibiodegradável,  espessura
de 5 a 7 micras, embalagem com 100
unidades.

Pacote 50 R$ R$

38

Saco de lixo preto 100l pacote com
100 unidades
Saco  plástico  para  lixo,  100  litros,
preto,  oxibiodegradável,  espessura
de 5 a 7 micras, embalagem com 100
unidades.

Pacote 30 R$ R$

39

Sonda Foley latex 2 vias n° 14
Sonda  Foley  2v.  n°.  14,  sonda
vesical  estéril  com balonete  que  se
preenche  de  forma  uniforme,
confeccionada  em borracha  natural,
siliconizada com ponta arredondada
com  dois  orifícios  contra-laterais
(bilaterais),  em lados  opostos  e  na
mesma altura, sem rebarbas e isenta
de defeitos deve apresentar o n° do
calibre  e  a  capacidade  do  balão
visível embalagem.

Unidade 50 R$ R$

40 Sonda Foley latex 2 vias n° 16
Sonda Foley 2v n°. 16, sonda vesical
estéril com balonete que se preenche
de  forma  uniforme,  confeccionada
em  borracha  natural,  siliconizada

Unidade 250 R$ R$
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com  ponta  arredondada  com  dois
orifícios  contra-laterais  (bilaterais),
em lados opostos e na mesma altura,
sem  rebarbas  e  isenta  de  defeitos,
deve apresentar o n°. do calibre e a
capacidade  do  balão  visível
embalagem dupla c/b. 30.

41

Sonda Foley latex 2 vias n° 18
Sonda  Foley  2v.  n°.  18,  sonda
vesical  estéril  com balonete  que  se
preenche  de  forma  uniforme,
confeccionada  em borracha  natural,
siliconizada com ponta arredondada
com  dois  orifícios  contra-laterais
(bilaterais),  em lados  opostos  e  na
mesma altura, sem rebarbas e isenta
de defeitos deve apresentar o n° do
calibre  e  a  capacidade  do  balão
visível embalagem.

Unidade 100 R$ R$

42

Sonda Foley latex 2 vias n° 20
Sonda Foley 3 VIAS n°.  20,  sonda
vesical  estéril  com balonete  que  se
preenche  de  forma  uniforme,
confeccionada  em borracha  natural,
siliconizada com ponta arredondada
com  dois  orifícios  contra-laterais
(bilaterais),  em lados  opostos  e  na
mesma altura, sem rebarbas e isenta
de defeitos deve apresentar o n°. do
calibre  e  a  capacidade  do  balão
visível embalagem.

Unidade 100 R$ R$

43

Sonda nasoenterica N 12
Sonda  nasal  alimentação  enteral
adulto 12 fr-120cm guia  aço inox,
em  poliuretano  flocare,  com  as
seguintes  descrições:
Nasogástrica/duodenal/jejunal;  Com
guia  metálico  flexível  (mandril);
com  conector  “luer  lock”  tipo
macho;  Adaptador  para  inserção  de
seringa; Radiopaca; Esterilizada por
radiação  gama;  Com marcações  ao
longo do comprimento e descartável,
atóxica, estéril.

Unidade 50 R$ R$

44 Sonda nasoenterica N 14
Sonda  nasal  alimentação  enteral
adulto 14 fr-120cm guia  aço inox,
em  poliuretano  flocare,  com  as
seguintes  descrições:
Nasogástrica/duodenal/jejunal;  Com
guia  metálico  flexível  (mandril);
com  conector  “luer  lock”  tipo

Unidade 50 R$ R$
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macho;  Adaptador  para  inserção  de
seringa; Radiopaca; Esterilizada por
radiação  gama;  Com marcações  ao
longo do comprimento e descartável,
atóxica, estéril.

45

Sonda nasogástrica longa n° 08
Sonda  Nasogastrica  longa  n°.  8
siliconizada,  confeccionada  em
material  atóxico  maleável,
transparente,  conector  universal,
atraumática,  estéril,  descartável,
embalagem individual, com abertura
asséptica,  contendo  dados  de
identificação,  procedência,  tipo  e
data  de  esterilização,  validade,
número  de  lote  e  registro  no
Ministério da Saúde.

Unidade 10 R$ R$

46

Sonda nasogástrica longa n° 12
Sonda  Nasogastrica  longa  n°.  12
siliconizada,  confeccionada  em
material  atóxico  maleável,
transparente,  conector  universal,
atraumática,  estéril,  descartável,
embalagem individual, com abertura
asséptica,  contendo  dados  de
identificação,  procedência,  tipo  e
data  de  esterilização,  validade,
número  de  lote  e  registro  no
Ministério da Saúde.

Unidade 10 R$ R$

47

Sonda nasogástrica longa n° 16
Sonda  Nasogastrica  longa  n°.  16
siliconizada,  confeccionada  em
material  atóxico  maleável,
transparente,  conector  universal,
atraumática,  estéril,  descartável,
embalagem individual, com abertura
asséptica,  contendo  dados  de
identificação,  procedência,  tipo  e
data  de  esterilização,  validade,
número  de  lote  e  registro  no
Ministério da Saúde.

Unidade 10 R$ R$

48 Tubo endotraqueal descartável  n°
6,5
Tubo  Endotraqueal  armado  com
balonete  descartável  n°.  6,5.  Tubo
aramado em látex, flexível, atóxico;
com paredes  reforçadas  com fio de
aço  inoxidável.  Balonete  de  baixa
pressão e alto volume;  balão piloto
com cobertura de proteção e válvula
externa  reguladora  de  pressão;
individual,  estéril;  embalado  em

Unidade 10 R$ R$
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material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer à legislação atual vigente.

49

Tubo endotraqueal descartável  n°
7
Tubo  Endotraqueal  armado  com
balonete  descartável  n°.  7,0.  Tubo
aramado em látex, flexível, atóxico;
com paredes  reforçadas  com fio de
aço  inoxidável.  Balonete  de  baixa
pressão e alto volume;  balão piloto
com cobertura de proteção e válvula
externa  reguladora  de  pressão;
individual,  estéril;  embalado  em
material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer à legislação atual vigente.

Unidade 40 R$ R$

50

Tubo endotraqueal descartável  n°
7,5
Tubo  Endotraqueal  armado  com
balonete  descartável  n°.  7,5.  Tubo
aramado em látex, flexível, atóxico;
com paredes  reforçadas  com fio de
aço  inoxidável.  Balonete  de  baixa
pressão e alto volume;  balão piloto
com cobertura de proteção e válvula
externa  reguladora  de  pressão;
individual,  estéril;  embalado  em
material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer à legislação atual vigente.

Unidade 50 R$ R$

51

Tubo endotraqueal descartável  n°
8
Tubo  Endotraqueal  armado  com
balonete  descartável  n°.  8,0.  Tubo
aramado em látex, flexível, atóxico;
com paredes  reforçadas  com fio de
aço  inoxidável.  Balonete  de  baixa
pressão e alto volume;  balão piloto
com cobertura de proteção e válvula
externa  reguladora  de  pressão;
individual,  estéril;  embalado  em
material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer a legislação atual vigente.

Unidade 40 R$ R$
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52

Tubo endotraqueal descartável  n°
8,5
Tubo  Endotraqueal  armado  com
balonete  descartável  n°.  8,5.  Tubo
aramado em látex, flexível, atóxico;
com paredes  reforçadas  com fio de
aço  inoxidável.  Balonete  de  baixa
pressão e alto volume;  balão piloto
com cobertura de proteção e válvula
externa  reguladora  de  pressão;
individual,  estéril;  embalado  em
material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer à legislação atual vigente.

Unidade 40 R$ R$

53

Tubo endotraqueal descartável  n°
9
Tubo  Endotraqueal  armado  com
balonete  descartável  n°.  9,0.  Tubo
aramado em látex, flexível, atóxico;
com paredes  reforçadas  com fio de
aço  inoxidável.  Balonete  de  baixa
pressão e alto volume;  balão piloto
com cobertura de proteção e válvula
externa  reguladora  de  pressão;
individual,  estéril;  embalado  em
material  que  promova  barreira
microbiana  e  abertura  asséptica;  a
apresentação  do  produto  devera
obedecer a legislação atual vigente.

Unidade 10 R$ R$

VALOR 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.
Da execução: o material deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias a contar da emissão da Ordem de 
Compra. 
Condições de Pagamento: o  pagamento se dará através de depósito em conta corrente da contratada ou
boleto bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal, ficando condicionado ao recebimento dos produtos solicitados pela contratante.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Rua Doutor
Barcelos, nº 1600, Centro, Canoas/RS. 
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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                                                   
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