
ESCOPO DE PROPOSTA 

Data: 09 de março 2022

Especificação do Material, Equipamento ou Serviço

ITEM Descrição Imagem Quantidade Valor Unitário

1
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2
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FORM-COM-01-R00
Emissão: 01/02/2022

Coleta de Preços: 061/2022

ESTOJO PARA KIT LARINGOSCOPIA
Confeccionado em couro sintético na cor azul marinho;
Dimensões aproximadas: Altura X Largura X Profundidade  
25cm X 22cm X 10 cm (modelo abaixo);
Zíper abertura total;
Compartimento Interno contendo:
Lado 1: 04 divisórias medindo aproximadamente 10cm altura, 
e 02 cm largura; e 04 Divisórias medindo aproximadamente  05 
cm altura e 02 cm largura;
Lado 02: Parte superior: 08 divisórias de elásticos com 
tamanhos de 02 cm altura x 01 cm largura. Parte Inferior: 02 
divisórias de rede, medindo 08 cm altura e 05 cm largura. 02 
divisórias de rede medindo 04 cm altura e 03 cm largura. 
Medidas aproximadas;
Logo do SAMU bordado na parte da frente, conforme ANEXO 

AMPOLÁRIO DE PSICOTRÓPICOS
Bolsa tipo pasta para guardar ampolas de medicações 
controladas, com as seguintes características:
Confeccionadas em cordura, na cor verde; 
Medidas: Altura X Largura X Profundidade: 30 cm X 22 cm X 8 
cm.
Capacidade para 40 ampolas de 02 ml, 15 ampolas de 05 ml, 
12 ampolas de 10ml, 05 frascos de 5ml;
Zíper abertura total;
As divisórias para acondicionar as ampolas devem ser de 
elásticos resistentes e individuais de 1,5cm de comprimento, 
com largura conforme o tamanho das ampolas;
Bolsa transparente na parte interna da lateral com 17x21cm, 
visor cristal;
Logo do SAMU bordado na parte da frente, conforme ANEXO. 
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MOCHILA VERDE-VERMELHA
Bolsa tipo mochila para acondicionar medicamentos e 
materiais relacionados, com as seguintes características: 
Confeccionada em tecido poliéster 600D, construção Rip Stop, 
com 02 mãos de resina. Parte interna: Forro tecido poliéster 
300D, liso, com 01 mão de resina, ou tecido poliéster 600D 
resinado em PVC, resistente a água;
Altura: 40 cm, Largura 35 cm. Parte traseira na cor vermelha, 
com Profundidade de 25 cm. Zíper com abertura total. Parte 
da frente na cor verde, com profundidade de 40 cm. Zíper 
abertura total;
Alças reforçadas e com proteção de ombro. Parte interna lado 
traseiro (vermelho):
 Lado 1 - repartições de 15 cm (A) x 20 cm (L), 5 divisórias de 
elástico com 3 cm cada superior, e 5 divisórias de elástico com 
3cm cada inferior, conforme foto em anexo. Este lado fica na 
parte traseira;
 

Lado 2 - repartições de 15 cm (A) x 20 cm (L), 10 divisórias de 
elástico de 2 cm cada superior, e 5 divisórias de elástico com 3 cm 
cada inferior. E bolso com zíper medindo a largura do 
compartimento da mochila, altura 15 cm, profundidade 15 cm;
02 case de 15x15cm x10cm, visor cristal, fechamento com zíper, 
fundo preto. -03 case 12x10cm x 10 cm, visor cristal, fechamento 
com zíper, fundo preto;
Parte traseira vermelha com costura e alças reforçadas. Parte 
interna, lado da frente (verde) com 02 Divisórias para 
medicamentos;
Cada divisória com sistema removível com velcro para 
medicamentos, 24 bolsos (12 em cada lado), 10 cm x 10 cm x 5 cm - 
profundidade, lateral em tecido. Em cristal com fechamento com 
velcro;
 Sistema de acolchoamento e amortecimento de impacto na parte 
da frente. Na parte da frente (verde) duas faixas refletivas na cor 
cinza, parte inferior, medindo 2 cm cada, distantes 1 cm, na largura 
da bolsa;
Logo do SAMU bordado na parte da frente tamanho 15 cm x 21 cm, 
conforme ANEXO;

MOCHILA AZUL                                                                     Bolsa 
tipo mochila para acondicionamento de materiais para manejo 
de vias aéreas
Confeccionada em tecido tecido poliester 600D, construção 
Rip Stop, com 02 mãos de resina. Parte interna: Forro tecido 
poliester 300D, liso, com 01 mão de resina, ou tecido poliester 
600D resinado em PVC, resistente a água. 
Altura 45 cm, Largura 35 cm, Profundidade: 25cm. 
Bolso Externo 13cm , 35cm x 35cm, com logo Bordado SAMU 
conforme ANEXO
Zíper de abertura parcial. 
Alças reforçadas e com proteção de ombro.
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Laterais Internas 1 e 2: repartição com 10 bolsos na parte interna 
de 36cm x 11cm x 10cm. 
02 case de 15x15cm x10cm, visor cristal, fechamento com zíper, 
fundo preto. 
03 case 12x10cm x 10cm, visor vristal, fechamento com zíper, 
fundo preto. 
Zíper com abertura total. -Bolso interno em uma das laterais 
internas: bolso com zíper medindo a largura do compartimento da 
mochila, altura 15 cm, profundidade 15 cm. 
Faixa reflexiva na cor cinza, parte inferior externa na frente, 
medindo 5 cm 
Tamanho Logo SAMU bordado na frente: 15 cm x 21 cm.

MOCHILA VERMELHA                                                                       
                                     
Bolsa tipo mochila para acondicionar materiais para armazenar 
materiais de enfermagem
Confeccionada em tecido tecido poliester 600D, construção 
Rip Stop, com 02 mãos de resina. Parte interna: Forro tecido 
poliester 300D, liso, com 01 mão de resina, ou tecido poliester 
600D resinado em PVC, resistente a água.
Altura 40 cm, Largura 35 cm, Profundidade: 25cm. Bolso 
Externo 13cm , 35cm x 35cm, com logo Bordado SAMU 
conforme ANEXO
Zíper abertura total.
Alças reforçadas e com proteção de ombro.

Parte interna:
Lado 1- com repartições de 15 cm (A) x 20 cm (L), 5 divisórias de 
elástico com 3cm cada superior, e 5 divisórias de elástico com 3cm 
cada inferior. 
Lado 2 - com repartições de 15 cm (A) x 20 cm (L), 10 divisórias de 
elástico de 2 cm cada superior, e 5 divisórias de elástico com 3 cm 
cada inferior. E bolso interno com zíper medindo a largura do 
compartimento da mochila, altura 15 cm, profundidade 15 cm.
02 case de 15x15cm x10cm, visor cristal, fechamento com zíper, 
fundo preto.
03 case 12x10cm x 10cm, visor vristal, fechamento com zíper, 
fundo preto.
Bolso Externo 13cm, 35cm x 35cm, com logo Bordado SAMU.            
                                                                          Zíper abertura parcial.
Faixa reflexiva na cor cinza, parte inferior externa na frente, 
medindo 5 cm . 
Tamanho Logo SAMU bordado na frente: 15 cm x 21 cm
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Observações
As propostas obrigatoriamente deverão conter:
Dados da empresa e validade da proposta para 60 dias
Logo do Samu no arquivo anexo.

MOCHILA AMARELA
Bolsa tipo mochila para acondicionar materiais pediátricos.
Confeccionada em tecido tecido poliester 600D, construção Rip 
Stop, com 02 mãos de resina. Parte interna: Forro tecido poliester 
300D, liso, com 01 mão de resina, ou tecido poliester 600D resinado 
em PVC, resistente a água.
Altura 40 cm, Largura 35 cm, Profundidade: 25cm. Zíper abertura 
total
Bolso Externo 13 cm, 35 cm x 35 cm, com logo Bordado SAMU 
conforme ANEXO.                                                       Zíper abertura 
parcial.
Alças reforçadas e com proteção de ombro.
Faixa reflexiva na cor cinza, parte inferior externa na frente, 
medindo 5 cm . 
Parte Interna: 02 Divisórias para medicamentos.
Cada divisória: sistema removível com velcro, para medicamentos, 
com 24 bolsos (12 em cada lado), 10cm x 10xcm x 5cm - 
profundidade, lateral em tecido. Divisórias em cristal e aba para 
fechamento com velcro.
Tamanho Logo SAMU bordado na frente: 15 cm x 21 cm.

MOCHILA TRAUMA
Bolsa tipo mochila para acondicionar materiais utilizados para 
manejo de traumas.
Confecção em córdoba 300/600, Nylon 70
Cores azul marinho e laranja
Comprimento: 70cm, Altura: 35cm, Profundidade: 20 cm
Zíper 8 a 12mm
Parte Interna:
Lado 1 – 02 bolsos tipo estojo, visor cristal, com zíper. 32,5 x 
10cm, profundidade 10cm. 
Lado 2 – 06 bolsos de 21x21cm, com zíper cada um.
Alça pega mão com proteção.
Alça grande para ombro, com regulagem e proteção de 
ombro.
Alça para carregar tipo mochila, com regulagem e proteção 
ombro. 
Logo bordado SAMU na parte da frente, conforme ANEXO
Faixa reflexiva medindo 3cm, acompanhando comprimento da 
bolsa.
Tamanho Logo SAMU bordado na frente: 15 cm x 21 cm 

BOLSA OXIGENIO
Bolsa tipo mochila para transportar torpedo de oxigênio 
portátil.
Confeccionada em Nylon 600.
Altura: 85cm, Largura: 32cm, Profundidade: 22cm
Cor verde escuro ou azul marinho
Alça pega mão com proteção.
Alça grande para ombro, com regulagem e proteção de 
ombro.
Alça para carregar tipo mochila, reforçada, com regulagem e 
proteção ombro. 
02 case fixado com velcro, 12x10cm x 10cm, visor cristal, 
fechamento com zíper, fundo da cor da bolsa.
Logo SAMU estampado na frente. 



Documentação necessária

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ
Certidões de negativas da Fazenda Municipal, Estadual, União e FGTS

Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias

Disposições Gerais

As propostas deverão ser encaminhadas em papel timbrado até as 17 horas do dia 16/03/2023

Fone 3212.1395 e e-mail: felipe.gil@fahece.org.br

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas expedida em nome 
do proponente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943
Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a execução de objeto similar ao objeto 
desta Coleta

Nas propostas apresentadas deverão estar inclusos todos os tributos e encargos de qualquer natureza, tais como despesas com transporte, hospedagem, alimentação, etc., que, 
direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto, não sendo aceita pela FAHECE qualquer reivindicação a este título

COMPRADOR - Setor de Compras - FAHECE 

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
Rua: Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis-SC

Fone: (48) 3212-1300
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