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1. PROJETO: Produção de protetores faciais

RESUMO:  Produção  de  protetores  faciais  de  material  plástico  para  serem  doados  para
profissionais que atuam em unidades de saúde e hospitais, com prioridade para profissionais
que atuam no serviço público de saúde do Espírito Santo.

UNIDADES EXECUTORAS DO IFES: Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Piúma,
Vitória, São Mateus e Serra.

ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Descrição

Acetato CRISTAL TRANSPARENTE ou polipropileno (PP) TRANSPARENTE (CLEAR PACK) com no 
mínimo de 0,50mm e máximo de 1,00 mm de espessura com no mínimo 24 cm de largura e 30 
cm de comprimento.

Adesivo para impressão 3D à base de PVP.

Filamento de PLA com bitola de 1,75mm, cor branca, para impressão 3D.

Filamento de ABS com bitola de 1,75mm, cor branca, para impressão 3D.

Elástico para papel estreito tipo banda elástica n. 18 com composição de borracha natural.

PVC compacto branco com 100cm x 200cm e 2mm de espessura.

Fita 100% polipropileno com 25mm de largura na cor branca (ref. normalmente utilizada para 
alça de mochilas e bolsas).

Serviços de: corte de materiais e impressão 3D; transporte de materiais e pessoas; impressão de
folhetos informativos; e desenvolvimento de sites e aplicativos.

Equipamentos para produção peças de material plástico, tais como: impressoras 3D; CNC Router
mecânica ou a laser; e computadores.

2. PROJETO: Máscara de   Tecido  

RESUMO: Confecção de máscara de tecido para proteção individual a ser doada no Espírito 
Santo.

UNIDADES EXECUTORAS DO IFES: Ibatiba e São Mateus

ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Descrição



Tecido tipo tricoline com no mínimo 65% de algodão branco liso - 50m x 1,5m (rolo)

Linha de costura 120 / 2.000 jardas branca 100% algodão (rolo)

Elástico chato branco composto de poliamida com no mínimo 20% de elastano – 100m (rolo)

3. PROJETO: Álcool líquido 70%

RESUMO: Produção de álcool líquido para doação para a rede de saúde do Espírito Santo.

UNIDADES EXECUTORAS DO IFES: Aracruz e Vila Velha

ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Descrição

Etanol 96%

Álcool Isopropílico 99,8%

Peróxido de hidrogênio 3%

Glicerol vegetal 98% 

Água destilada

Embalagem 1 litro

4. PROJETO: Sabão líquido

RESUMO: Produção de sabão líquido de uso hospitalar para a rede de saúde do Espírito Santo

UNIDADES EXECUTORAS DO IFES: Alegre, Aracruz, Ibatiba, Linhares, Venda Nova do Imigrante e
Vila Velha.

ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Descrição

Lauril éter sulfato de sódio (27%)

Amida 90 (dietanolamida de ácido graxo de coco 90%)

Nipagin

Propilenoglicil

Cloreto de Sódio

Ácido Cítrico Espessante (cocoamidopropil betaína)

Essência (0,5 a 1%)

Corante verde Ifes 

Embalagem (5,0 litros)

5. PROJETO: Solução desinfetante

RESUMO: Produção de solução desinfetante de hipoclorito de sódio a ser doada no Espírito 
Santo. 

UNIDADES EXECUTORAS DO IFES: Alegre, Aracruz, Ibatiba, Linhares, Venda Nova do Imigrante e
Vila Velha.

ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Descrição



Água sanitária com cloro ativo em concentração maior ou igual a2%

Frascos plásticos de 1L, com tampa de rosquear.

Rótulos adesivos, feitos de papel comum, para a descrição da substância

Caixas de luvas descartáveis sem pó/talco, feita em borracha nitrílica, ambidestra, superfície 
externa lisa. Tamanho G

Caixas de luvas descartáveis sem pó/talco, feita em borracha nitrílica, ambidestra, superfície 
externa lisa. Tamanho G

Caixas de luvas descartáveis sem pó/talco, feita em borracha nitrílica, ambidestra, superfície 
externa lisa. Tamanho P

Caixas de máscaras cirúrgicas brancas e duplas, com elástico duplo e clipe nasal, eficiência de 
filtração  95%⥸

Máscaras descartáveis de proteção respiratória - N95 PFF2.

6. PROJETO: Manutenção em Macas Hospitalares, Cadeiras de Rodas e Similares

RESUMO: Manutenção em macas hospitalares, cadeiras de rodas e similares, que auxiliem a 
minimizar os impactos gerados pelo COVID-19.

UNIDADES EXECUTORAS DO IFES: Vitória e Guarapari.

ITENS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

Descrição

Rodas e eixos

Porcas, parafusos e rebites 

Tinta para aço carbono

Tetróxido de chumbo (Zarcão)

Raio para roda 24”

Câmara de ar 24”

Pneu 24”x 3/8” para cadeira de rodas

Desengripante 

Graxa de lítio

Máscara PFF1 sem válvula

Óculos de proteção incolor anti risco

Tubo inox de ½” ou de 5/8” ou de ¾” ou de 7/8”

Chapa inox 1,5x1250x2000 mm

Gás mistura para soldagem

Gás argônio para soldagem

Arame de solda inox MIG

Arame de solda aço carbono MIG

Vareta de solda inox solda TIG

Vareta de solda aço carbono solda TIG

Eletrodo revestido 7015 1,5 mm

Eletrodo revestido 6013 1,5 mm

Escova trançada de aço para esmerilhadeira 115 mm

Escova de aço ondulado para esmerilhadeira 115 mm

Disco de limpeza em esmerilhadeira para 115m

Disco de desbaste em esmerilhadeira para aço 115 mm x 6,0mm



Disco de corte em esmerilhadeira para aço 115 mm x 1,0mm

Escova de aço ondulada para esmeril 8”x1”

Rebolo reto para uso geral 8”x1.1/4

Outros itens úteis para a finalidade proposta

7. ITENS NECESSÁRIOS PARA TODOS OS PROJETOS:
7\

Descrição

Embalagens

Serviços gráficos

Serviços de transporte


