
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
                                                           ORÇAMENTO N° 81/2022

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 aquisição de  EQUIPAMENTOS DE EPIS,  em atendimento  às
demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item Ilustração Descrição
 Apresentação/
Unidade de 

cotação
Quant.

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.  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.

Par
5.000 
pares

R$ R$
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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.

Par
5.000
 pares

R$ R$

3

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

90
bombonas R$ R$

4

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. 

Unidade para
cada bisnaga
de 120g com
tampa flip-

flop

5.000
unidades

R$ R$
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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

2.000
embalagen

s
R$ R$

6

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

5.000
caixas

R$ R$

7

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.

Par
2.200
pares

R$ R$
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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

1.000
caixas

R$ R$

9

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.

Unidade
5.000

unidades
R$ R$

10

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.

Unidade
5.000

unidades
R$ R$

11

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
3.000

unidades
R$ R$
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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).

Par 120 pares R$ R$

13

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).

Par 120 pares R$ R$
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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
3.000

unidades
R$ R$

15

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.

Unidade
120

unidades
R$ R$

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 6 / 16



16

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).

Par 80 pares R$ R$

17

RESPIRADOR
PURIFICADOR  DE  AR
TIPO  PEÇA  FACIAL
INTEIRA –  Air  Safety  CA
5.758 Tendo  em  vista  que
estamos utilizando esse modelo
de respirador e temos filtros em
estoque,  estamos  solicitando
esse  modelo  específico  de
respirador  para  manter  uma
uniformidade  nos  respiradores
utilizados  pelos  agentes  de
endemias  e  para  podermos
utilizar os filtros que temos em
estoque.

Unidade
40

unidades
R$ R$
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RESPIRADOR
PURIFICADOR  DE  AR
TIPO  PEÇA  FACIAL
INTEIRA – Dräger  X-plore
CA 17.710  -  Tendo  em  vista
que  estamos  utilizando  esse
modelo  de  respirador  e  temos
filtros  em  estoque,  estamos
solicitando  esse  modelo
específico  de  respirador  para
manter  uma  uniformidade  nos
respiradores  utilizados  pelos
agentes  de  endemias  e  para
podermos utilizar os filtros que
temos em estoque.

Unidade
40

unidades
R$ R$

19

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
240

unidades
R$ R$

20

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
240

unidades
R$ R$
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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
240

unidades
R$ R$

22

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
240

unidades
R$ R$
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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
120

unidades
R$ R$

24

Filtro  Multigases:  vapores
orgânicos,  gases  ácidos,
amônia,  metilamina  e  gases  e
vapores  inorgânicos
(A1B1E1K1P2)  compatível
com  o  respirador  um  quarto
facial – item 23.

Unidade
720

unidades
R$ R$

25

Filtro  Combinado  vapores
orgânicos  e  gases  ácidos
(A1B1P2) compatível  com  o
respirador  um quarto  facial  do
item anterior – item 23.

Unidade
720

unidades
R$ R$
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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.

Unidade
2.000

unidades
R$ R$

27

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.

Unidade
2.000

unidades
R$ R$

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 11 / 16



28

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.

Par 80 pares R$ R$

29

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.

Par
80 pares R$ R$

30

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
120

unidades
R$ R$
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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
120

unidades
R$ R$

32

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

Unidade
80

unidades
R$ R$

33

CINTURÃO  DE
SEGURANÇA - Certificado de
Aprovação  do  MTE  (CA),
aprovado  para:   PROTEÇÃO
DO  USUÁRIO  CONTRA
RISCOS  DE  QUEDAS  NOS
TRABALHOS  EM  ALTURA.
Cinturão  de  segurança  tipo
paraquedista/abdominal.  Possui
no  mínimo:  dois  elementos  de
engate contra queda, um dorsal
e um frontal; três elementos de
engate  para  posicionamento
localizados  na  cintura.  Deve
suportar,  no  mínimo,
trabalhador  de  110Kg
(indicação  na  ficha  técnica  do
fabricante ou no CA). Tamanho
G. 

Unidade
10

unidades
R$ R$

34

TALABARTE DUPLO EM Y
SEM  ABSORVEDOR  DE
ENERGIA - Compatível com o
cinturão  (indicado  no  CA  do
cinturão).

Unidade
10

unidades
R$ R$

35

TALABARTE DUPLO EM Y
COM  ABSORVEDOR  DE
ENERGIA - Compatível com o
cinturão  (indicado  no  CA  do
cinturão).

Unidade
10

unidades
R$ R$

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2876 - Data 22/09/2022 - Página 13 / 16



36

TALABARTE  DE
POSICIONAMENTO  3
METROS  REGULÁVEL  -
Compatível  com  o  cinturão
(indicado no CA do cinturão).

Unidade
10

unidades
R$ R$

37

FITA  DE  ANCORAGEM
COM
APROXIMADAMENTE  2
METROS  (+/-  20  CM)  e  2
ARGOLAS  (metálicas  ou  do
mesmo  tecido  do  restante  da
fita). Resistência mínima de: 22
KN

Unidade
10

unidades
R$ R$

38

CAPACETE  BRANCO  -
Capacete  com  C.A.  do  MTE
aprovado  para:   PROTEÇÃO
DA CABEÇA DO  USUÁRIO
CONTRA  IMPACTOS  DE
OBJETOS SOBRE O CRÂNIO
E  CONTRA  CHOQUES
ELÉTRICOS.  Suspensão  com
quatro  ou  mais  pontos  de
fixação,  carneira  com
regulagem  através  de  Catraca.
Possui tira de absorção de suor
removível,  lavável  e
substituível.  O  casco  deve
possuir  conexão  lateral  para
acomodar  PROTETOR
FACIAL  PARA  ARCO
ELÉTRICO.  Deve  possuir  tira
jugular ajustável. 

Unidade
10

unidades
R$ R$

39

PROTETOR FACIAL PARA
ARCO ELÉTRICO -  Protetor
facial  com  C.A.  do  MTE
aprovado  para:   PROTEÇÃO
DOS  OLHOS  E  FACE  DO
USUÁRIO  CONTRA
IMPACTOS DE PARTÍCULAS
VOLANTES  E  CONTRA
AGENTES  TÉRMICOS
PROVENIENTES  DE  ARCO
ELÉTRICO.
O capacete  e  o  protetor  facial
devem ser compatíveis. Protetor
facial  deve  possuir  mecanismo
que  permita  o  encaixe  e
desencaixe  ao  capacete,
conforme necessidade.

Unidade
10

unidades
R$ R$

40 CAMISA  NR10  ANTI-
CHAMA  E  ARCO
ELÉTRICO  CINZA  -
Aprovado  Para:   PROTEÇÃO
DO  TRONCO  E  MEMBROS

Unidade 10
unidades

R$ R$
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SUPERIORES  DO  USUÁRIO
CONTRA  AGENTES
TÉRMICOS PROVENIENTES
DE  ARCO  ELÉTRICO  E
FOGO REPENTINO. Tamanho
M.

41

CALÇA  NR-10  ANTI-
CHAMA  E  ARCO
ELÉTRICO  CINZA  -
Aprovado  Para:   PROTEÇÃO
DAS PERNAS DO USUÁRIO
CONTRA  AGENTES
TÉRMICOS PROVENIENTES
DE  ARCO  ELÉTRICO  E
FOGO  REPENTINO.
Tamanho: 44.

Unidade
10

unidades
R$ R$

42

BOTINA DE SEGURANÇA -
Aprovado  para:  PROTEÇÃO
DOS  PÉS  DO  USUÁRIO
CONTRA  IMPACTOS  DE
QUEDAS  DE  OBJETOS
SOBRE  OS  ARTELHOS,
CONTRA  AGENTES
ABRASIVOS  E
ESCORIANTES  E  CONTRA
CHOQUES ELÉTRICOS. Sem
restrição  para  TRABALHOS
COM BAIXA TENSÃO (ATÉ
500  V)  EM  AMBIENTE
SECO.
Aprovado para proteção contra
impacto no nível de energia de
no  mínimo  200  J  e  contra  a
carga  de  compressão  de  no
mínimo  15  kN.  Calçado  com
absorção de energia na área do
salto  (calcanhar)  (E),  com
resistência  ao  escorregamento
em  piso  de  cerâmica
contaminado com lauril sulfato
de sódio (detergente) e piso de
aço  contaminado  com  glicerol
(SRC).  Cabedal  resistente  à
penetração e à absorção de água
(WRU).

Par
10

unidades
R$ R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:
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Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota
Fiscal, após o acesso, instalação e ativação da licença, através de boleto bancário ou
dados de conta para depósito.

Entrega: a entrega deverá ser realizada em até 10 dias, a contar da data do envio da
Ordem de Compra.

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta)
dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no
endereço Rua General Salustiano, nº 678, 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

Proponente
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