
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 68/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a
seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para aquisição de
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, em atendimento às demandas da Fundação
Municipal de Saúde de Canoas.

Item
Ilustração Descrição

Qde CA/Marca
Valor

Unitário
Valor Total

01

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.
Dimensões  aproximadas  do  trabalhador:
1,85m; 100 Kg.

02
R$

R$

02

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

02 R$ R$

03

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

02 R$ R$

04

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

04 R$ R$

05 CAPACETE BRANCO 
capacete  com CA 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 possuis conexão

02 R$ R$
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lateral  para  acomodar  protetor  facial  e
protetor auricular. Deve possuir tira jugular
ajustável.

06

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. 
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).
Tamanho: 42

1 par R$ 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 entrega: os equipamentos deverão ser entregues na Sede Administrativa da FMSC, localizada
na  Rua Gal.  Salustiano,  nº  678,  Mal.  Rondon,  Canoas/RS,  CEP 92.020-310,  A/C da  Diretoria
Administrativa, em até 10 (dez) dias úteis 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 Gal. Salustiano, 678, Mal. 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 proponente
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