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Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 2480, página 14, de 08/03/2021 do Diário Oficial

do Município de Canoas (DOMC)

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 17/2021

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
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de
Saúde de Canoas (FMSC).

Item Foto Descrição do material/equipamento/serviço*
Apresentaçã

o
Unidad

e
Quant.
Anual

Valor unit
 R$

Valor total
 R$

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.  CA  aprovado  para:
proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos.  O CA deve
estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica
146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18 meses a partir
da  aquisição  do  equipamento.  Produto  registrado  no  Ministério  da
Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.

Embalagem
para cada

par
Pares

25.000
pares

(UBEA)

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. CA aprovado para: proteção das mãos do usuário
contra agentes biológicos. O CA deve estar válido no ato da compra do
equipamento  (conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  Produto
válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento.
Produto  registrado  no  Ministério  da  Saúde  (ANVISA)  para  uso  em
serviços de saúde.

Embalagem
para cada

par
Pares

25.000
pares

(UBEA)

3

LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL – tamanhos: PP, P, M, G –
Luva de segurança confeccionada em látex, com pó bio-absorvível, não
esterilizada,  ambidestra  e punho curto.  CA aprovado para proteção
das mãos do usuário contra agentes biológicos.
O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme
Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18
meses a partir da aquisição do equipamento.  Produto registrado no
Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de saúde.

Caixa com
50 pares

cada
Caixa

2.000
caixas
(UBEA)

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.

Bombona
2 litros

Unidade

100
bombona

s
(90

FMSC; 
10 UBEA)

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. 

Bisnaga
120g com

tampa flip-
flop

Unidade

5.600
unidades

(5.000
FMSC;

600
UBEA)

6

REPELENTE DE INSETOS -  Repelente em spray  com proteção contra:
Aedes Aegypti, Anopheles e Culex. Proteção por no mínimo 10 horas.
Dermatologicamente testado,  hipoalergênico,  resistente  à água e ao
suor, registrado na ANVISA. 

Embalagem
de 100 ml

Unidade
600

unidades
UBEA

ANO 2021 - Edição 2486 - Data 16/03/2021 - Página 11 / 31



Item Foto Descrição do material/equipamento/serviço*
Apresentaçã

o
Unidad

e
Quant.
Anual

Valor unit
 R$

Valor total
 R$

7

                        

LUVA  NITRÍLICA  DESCARTÁVEL  SEM  PÓ  (agentes  biológicos)  –
tamanhos  P,  M  e  G –  luva  em  borracha  nitrílica,  não  estéril,
ambidestra,  sem  pó.  O CA deve  estar  válido no  ato  da  compra  do
equipamento  (conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  Produto
válido por, no mínimo, 18 meses a partir da aquisição do equipamento.
CA  aprovado  para  proteção  das  mãos  do  usuário  contra  agentes
biológicos. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para
uso em serviços de saúde.

Caixas com
50 pares

cada
Caixas

7.500
caixas
(5.500
FMSC;
2.000
UBEA)

8

LUVA NITRÍLICA CANO LONGO PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES
MECÂNICOS E 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. O
CA deve estar  válido no ato da compra  do equipamento (conforme
Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto válido por, no mínimo, 18
meses  a  partir  da  aquisição  do  equipamento.  CA  aprovado  para:
proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes,
cortantes e perfurantes e contra agentes químicos.

Pares Pares

4.000
pares
(2.000
FMSC;
2.000
UBEA)

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 após a aquisição do produto. Produto
registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de
saúde.

Caixa com
50 unidades

Caixa
2.000
caixas
(UBEA)

10

MÁSCARA PFF2 / N95- Máscara com 02 bandas de elástico, embalada
individualmente, 01 grampo de ajuste nasal para perfeita adaptação à
face.  O  CA  deve  estar  válido  no  ato  da  compra  do  equipamento
(conforme  Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).  Produto  válido por,  no
mínimo,  18  meses  a  partir  da  aquisição do equipamento.   Produto
registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de
saúde.

Embalagem
individual

Unidade
s

10.000
unidades
(UBEA)

11

MÁSCARA  PFF2  /  N95  com  válvula  de  exalação-  Máscara  com  02
bandas de elástico,  embalada individualmente,  01 grampo de ajuste
nasal para perfeita adaptação à face. O CA deve estar válido no ato da
compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).
Produto  válido  por,  no  mínimo,  18  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento.  

Embalagem
individual

Unidade
s

10.000
unidades
(UBEA)

12

ÓCULOS  DE  SOBREPOSIÇÃO -  Óculos  de  segurança  constituído  de
armação e visor incolor. O CA deve estar válido no ato da compra do
equipamento  (conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  Produto
com validade mínima de 2 anos. 

Unidade Unidade

3.000
unidades

(2800
FMSC;

200
UBEA)

13

AVENTAL  MANGA  LONGA  DESCARTÁVEL  –  gramatura  mínima  de
30g/m². Confeccionado em TNT (tecido não tecido); manga longa, com
abertura  na  parte  traseira;  maleável,  resistente  a  rasgo  e  tração,
acondicionado em material  apropriado que garanta a integridade do
produto. Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve
ser de, no mínimo, 1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do
decote  até  a  barra  inferior,  e  garantir  que  nenhuma  parte  dos
membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do
usuário.  Validade mínima de  2  anos  a  partir  da  aquisição.  Produto
registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para uso em serviços de
saúde.

Pacotes com
10 unidades

cada
Pacotes

5.000
pacotes
(UBEA)

14

AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA DESCARTÁVEL – gramatura
mínima de 50g/m². Confeccionado em TNT (tecido não tecido); manga
longa, com abertura na parte traseira; maleável, resistente a rasgo e
tração,  acondicionado  em  material  apropriado  que  garanta  a
integridade do produto. Para maior proteção do profissional, a altura
do  avental  deve  ser  de,  no  mínimo,  1,5  m,  medindo-se  na  parte
posterior  da  peça  do  decote  até  a  barra  inferior,  e  garantir  que
nenhuma  parte  dos  membros  superiores  fique  descoberta  por
movimentos esperados do usuário. Validade mínima de 2 anos a partir
da aquisição. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA) para
uso em serviços de saúde.

Pacotes com
10 unidades

cada
Pacotes

5.000
pacotes
(UBEA)

15

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,  solado
bidensidade, resistente ao escorregamento, com absorção de energia
na região do calcanhar. Fechamento em elástico. Numeração entre o
33 e o 44, ou tamanhos equivalentes. CA aprovado para proteção dos
pés  do  usuário  contra  agentes  abrasivos  e  escoriantes. Cabedal
resistente à penetração e à absorção de água.  O CA deve estar válido
no  ato  da  compra  do  equipamento  (conforme  Nota  Técnica
146/2015/DSST/SIT).

Pares Pares

200 pares

(140
FMSC;

60 UBEA)
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Apresentaçã

o
Unidad

e
Quant.
Anual

Valor unit
 R$

Valor total
 R$

16

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.  Numeração  entre  o  33  e  o  44,  ou  tamanhos
equivalentes.  CA aprovado para proteção dos pés do usuário contra
agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à penetração e à
absorção  de  água.   O  CA  deve  estar  válido  no  ato  da  compra  do
equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).

Pares Pares

200 pares

(140
FMSC;

60 UBEA)

17

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.  Numeração  entre  o  33  e  o  44,  ou
tamanhos  equivalentes.  CA  aprovado  paraproteção  dos  pés  do
usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Cabedal resistente à
penetração e à absorção de água.  O CA deve estar válido no ato da
compra do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). 

Pares Pares

200 pares

(140
FMSC;

60 UBEA)

18

PROTETOR FACIAL -  Protetor facial  de segurança. Equipamento para
utilização em atendimentos odontológicos e utilização em serviços de
saúde. Os protetores faciais do tipo peça inteira devem ser fabricados
em materiais impermeáveis. Constituído de testeira e carneira plástica,
possui regulagem por ajuste por catraca, com viseira incolor, com tira
absorvedora de suor, para um melhor conforto.
O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme
Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  CA  aprovado  para:  proteção  dos
olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes.

Unidade Unidade

3100
unidades

(3000
FMSC;

100
UBEA)

19

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.
O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme
Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Validade mínima de 18 meses após
aquisição do produto.  

Embalagem
plástica

individual
Unidade

180
unidades.

(120
FMSC;

60 UBEA)

20

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.  O  CA  deve  estar  válido  no  ato  da  compra  do
equipamento  (conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  Validade
mínima de 18 meses após aquisição do produto.

Unidade Unidade

140
unidades.

(80
FMSC;

60 UBEA)

21

CAPACETE CONJUGADO COM PROTETOR FACIAL E ABAFADOR - Casco
desenvolvido  em  polímero  rígido,  leve,  confortável  e  resistente  a
impactos e perfurações,  com suspensão ou carneira  almofadada ou
emborrachada,  regulável com catraca para acomodar a cabeça, com
jugular  para  prendimento  ao  queixo.  Protetor  auditivo  fixado  nas
laterais do capacete (abafador de ruídos tipo concha), constituído de
duas  conchas  de  material  plástico,  com  bordas  almofadadas  em
espuma revestidas com capa de polímero, que dão ótimo conforto ao
usuário  e  arco  tensor  confeccionado  em  polímero  almofadada  ou
emborrachada e regulável. Atenuação mínima de 20 dB NRRsf e com
certificado de aprovação do ministério do trabalho atualizado. Protetor
facial  de  segurança  transparente,  constituído  de  adaptador  plástico
para  acoplar  no  capacete  na  aba  frontal.  CA  do  protetor  facial
aprovado para: proteção dos olhos e face do usuário contra impacto
de partículas volantes. Deve constar na observação do CA do protetor
facial: EPI aprovado para a resistência a alto impacto.

Unidade Unidade

60
unidades.

(60
UBEA)
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Item Foto Descrição do material/equipamento/serviço*
Apresentaçã

o
Unidad

e
Quant.
Anual

Valor unit
 R$

Valor total
 R$

22

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).  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. CA aprovado para: proteção das
pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos. O
CA deve estar  válido no ato da compra  do equipamento (conforme
Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).

Pares Pares

120
pares.

(80
FMSC;

40 UBEA)

23

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA – CA
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.
O CA deve estar válido no ato da compra do equipamento (conforme
Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT). Produto com validade mínima de 3
anos.

Unidade Unidade

50
unidades.

(45
FMSC;

5 UBEA)

24

FILTRO  COMBINADO  PARA  POEIRAS  (P2)  E  VAPORES  ORGÂNICOS
(CLASSE  2)  -  A2P2 –  Compatível  (mesmo  CA)  com  o  respirador
purificador  de  ar  tipo  peça  facial  inteira  do  item  22.  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 – item 23).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

25

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 – item 23).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

26

FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES – A2B2E2K1P2
- 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 – item 23).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

27

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).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

28

FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES (CLASSE 2) –
A2B2E2K2P2 -  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).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

29

FILTRO  COMBINADO  PARA  POEIRAS  (P2)  E  VAPORES  ORGÂNICOS
(CLASSE  2)  -  A2P2 –  Compatível  (mesmo  CA)  com  o  respirador
purificador de ar tipo peça facial  inteira  Airsafety CA 5758.  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).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

30

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 Airsafety CA 5758.
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).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)
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o
Unidad

e
Quant.
Anual

Valor unit
 R$

Valor total
 R$

31

FILTRO COMBINADO PARA POEIRAS (P2), MULTIGASES – A2B2E2K1P2
- Compatível (mesmo CA) com o respirador purificador de ar tipo peça
facial  inteira  Airsafety CA 5758.  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).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

32

FILTRO  QUÍMICO  CLASSE  1  PARA  VAPORES  ORGÂNICOS  E  GASES
ÁCIDOS E CLASSE  2  PARA  POEIRAS  (A1B1P2) COMPATÍVEL  COM O
RESPIRADOR TIPO PEÇA FACIAL INTEIRA Plastcor CA 36.729
(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).

Unidade Unidade

360
unidades.

(320
FMSC;

40 UBEA)

33

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA UM QUARTO FACIAL
CA Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO
CONTRA A INALAÇÃO DE PARTÍCULAS SÓLIDAS,  QUANDO UTILIZADO
COM FILTROS PARA PARTÍCULAS OU COMBINADOS, E CONTRA GASES E
VAPORES,  QUANDO  UTILIZADO  COM  FILTROS  QUÍMICOS  OU
COMBINADOS.
O respirador  deve  dispor  dos  seguintes  Filtros  químicos  classe  1:  -
Vapores orgânicos; - Gases ácidos; - Vapores orgânicos e gases ácidos; -
Multigases:  vapores  orgânicos,  gases  ácidos,  amônia,  metilamina  e
gases e vapores inorgânicos.  O CA deve estar válido no ato da compra
do equipamento (conforme Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).

Unidade Unidade

140
unidades.

(120
FMSC; 

20 UBEA)

34
Filtro Multigases: vapores orgânicos, gases ácidos, amônia, metilamina
e  gases  e  vapores  inorgânicos  (A1B1E1K1P2)  compatível  com  o
respirador um quarto facial – item 33.

Unidade Unidade

840
unidades.

(720
FMSC; 

120
UBEA)

35
Filtro  Combinado  vapores  orgânicos  e  gases  ácidos  (A1B1P2)
compatível com o respirador um quarto facial do item anterior – item
33.

Unidade Unidade

840
unidades.

(720
FMSC; 

120
UBEA)

36

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.  O  CA  deve  estar  válido  no  ato  da  compra  do  equipamento
(conforme  Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).  Produto  válido por,  no
mínimo,  2 anos.  CA 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 e Tipo (6) - Vestimenta de
proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos.

Embalagem
plástica

individual

Unidade
2000

unidades.
(2000
FMSC)

37

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.  O  CA  deve  estar  válido  no  ato  da  compra  do  equipamento
(conforme  Nota Técnica 146/2015/DSST/SIT).  Produto  válido por,  no
mínimo,  2  anos.  CA  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 (3)  -  Vestimenta de proteção química
contra jato líquido.

Embalagem
plástica

individual

Unidade
2000

unidades.
(2000
FMSC)

38

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. O CA deve
estar válido no ato da compra do equipamento (conforme Nota Técnica
146/2015/DSST/SIT).  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.

Pares Pares

140
pares.

(80
FMSC;

60 UBEA)
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o
Unidad

e
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Anual
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 R$

Valor total
 R$

39

LUVA  VAQUETA,  tamanhos  P,  M  e  G.  -  Luva  de  segurança
confeccionada  em  vaqueta  na  palma  e  dorso.  Punho  em  raspa,
tamanho mínimo 15 cm. O CA deve estar válido no ato da compra do
equipamento  (conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  Validade
mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição. CA aprovado
para  proteção  das  mãos  do  usuário  contra  agentes  abrasivos,
escoriantes, cortantes e perfurantes.

Pares Pares

120
pares.

(80
FMSC;

40 UBEA)

40
TOUCA DESCARTÁVEL -  Touca  descartável  TNT,  cor  branca.  Validade
mínima: 18 meses da data de entrega. Sanfonada com elástico na volta
toda. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).

Pacotes com
10 unidades

cada
Pacotes

5.000
pacotes
(UBEA)

41
PROPÉ - Propé descartável TNT, cor branca. Validade mínima: 18 meses
da data de entrega. Com elástico. Produto registrado no Ministério da
Saúde (ANVISA).

Pacotes com
10 unidades

cada
Pacotes

5.000
pacotes
(UBEA)

42

VESTIMENTA  TIPO  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).  CA aprovado para: proteção do tronco do usuário contra
umidade  proveniente  de  operações  com  uso  de  água  e  de
precipitação pluviométrica. O CA deve estar válido no ato da compra
do  equipamento  (conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).
Validade mínima do equipamento: 18 meses da data de aquisição.

Unidade Unidade
300

unidades
(UBEA)

43

VESTIMENTA TIPO AVENTAL – CA aprovado para: proteção do tronco
do  usuário  contra  umidade  proveniente  de  operações  com  uso  de
água.  O  CA  deve  estar  válido  no  ato  da  compra  do  equipamento
(conforme  Nota  Técnica  146/2015/DSST/SIT).  Validade  mínima  do
equipamento: 18 meses da data de aquisição.

Unidade Unidade
300

unidades
(UBEA)

44

VESTIMENTA TIPO BITE SUITE Conjunto
(calça  e  jaqueta)  tipo  bite  suite  que
proporciona  proteção  contra  mordidas
diretas de cachorros. 
Necessário  termo  de  empresa  ou
instituição que trabalhe com cachorros
atestando  a  qualidade  do  produto  na
proteção contra mordidas de cachorros.

Unidade Unidade
10

unidades
(UBEA)

45

MANGOTE  DE  SEGURANÇA,  com  abertura  para  o  dedo  polegar,
comprimento  mínimo  de  46cm.  CA  Aprovado  para:  PROTEÇÃO  DO
BRAÇO  E  ANTEBRAÇO  DO  USUÁRIO  CONTRA  AGENTES  ABRASIVOS,
ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES
O  EPI  deve  ter  resultado  de  níveis  de  desempenho  mínimos  de:
(considerando  que  os  valores  variam  de  0  a  4  para  abrasão,  rasgamento  e
perfuração e 0 a 5 para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado)
1 - resistência à abrasão; 
3 - resistência ao corte por lâmina; 
3 - resistência ao rasgamento; 
3 - resistência à perfuração por punção.
O produto ofertado deve ter desempenho equivalente ou superior ao
CA de referência:   12107  .

Par pares
150 pares

(UBEA)

46

LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS – CA aprovado
para:  proteção  das  mãos  do  usuário  contra  agentes  abrasivos,
escoriantes, cortantes e perfurantes.
O  EPI  deve  ter  resultado  de  níveis  de  desempenho  mínimos  de:
(considerando  que  os  valores  variam  de  1  a  4  para  abrasão,  rasgamento  e
perfuração e 1 a 5 para corte, sendo 1 o pior resultado) 
4 - resistência à abrasão; 
4 - resistência ao rasgamento; 
4 - resistência à perfuração por punção; 
5 - resistência ao corte por lâmina; 
O produto ofertado deve ter desempenho equivalente ou superior ao
CA de referência:   43085  .

Par Par 150 pares
(UBEA)
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47

CLIP  PORTA  LUVAS  -  Clip  porta  luvas  confeccionado  em  plástico
resistente  com  haste  de  ligação  flexível.  Comprimento  total
aproximado de 13 cm. Aplicação: trasportar luvas e outros EPIs junto
ao cinto da calça. 

Unidade Unidade

300
unidades

(150
UBEA;

150
FMSC)

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
Doutor Barcelos 1600, Centro, Canoas/RS.

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

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____          

                                 
_____________________________                               ______________________________________

     Assinatura do proponente                                      Assinatura do funcionário e matrícula – FMSC
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