
ERRATA

Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 2479, página 8, de 05/03/2021 do Diário Oficial do

Município de Canoas (DOMC)

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 16/2021

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 MATERIAIS
DIVERSOS DE FERRAGEM/JARDINAGEM,  em atendimento  às  demandas  da  Fundação  Municipal  de
Saúde de Canoas (FMSC) e da Unidade de Bem-Estar Animal (UBEA).

Item Descrição Apresentação
Quantidade

anual
Valor 

unitário
Valor 
total

1

Carro plataforma em madeira 
capacidade mínima 400kg, rodas 
pneumáticas 14”, plataforma em 
aço inoxidável, sistema de direção 
quinta roda, tamanho 1500mm x 
800mm

Unidade 01

2

Cabo PP flexível 2x4mm, 1000v, 
1kv, fio de cobre eletrolítico, 
encordoamento classe 5, isolação 
PVC/D70, certificado pelo 
INMETRO, comprimento 100mt.

Rolo 100mt 01

3
Conjunto de plugue macho e 
fêmea, 2 pinos, bipolar, 20 
amperes, em porcelana

Conjunto 03

4

Martelo unha batedor 27mm, 
cabeça forjada, cabo metal aço, 
emborrachamento no cabo, 
comprimento aproximado 30cm.

Unidade 03

5

Jogo de alicates (universal + corte 
+ bico) em material aço carbono, 
cabo emborrachado, abas 
protetoras, aresta de corte com 
ajuste preciso

Unidade 02

6 Tesoura corta vergalhão 18”, 
material aço carbono, lâminas 

Unidade 01
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intercambiáveis e forjadas em aço 
de alta resistência, cabo pintado e 
ergonômico

7
Grampo para cerca galvanizado 1” 
x 9, polido

Pacote de 1 kg 05

8
Prego 18x27, galvanizado, polido, 
ponta tipo diamante

Pacote de 1 kg 05

9
Prego 19x36, galvanizado, polido, 
ponta tipo diamante

Pacote de 1 kg 05

10
Prego 17x27, galvanizado, polido, 
ponta tipo diamante

Pacote de 1 kg 05

11
Prego 16x24, galvanizado, polido, 
ponta tipo diamante

Pacote de 1 kg 03

12

Tela para alambrado, soldada, 
galvanizada, fio 2,30 mm, malha 
150 x 50 mm, tamanho 1,00 x 25 
metros

Rolo 25 metros 10

13
Prego para telha de aço zincado 
com arruela metálica e borracha 
flexível de vedação 18x36mm

Pacote de 1 Kg 03

14
Plafonier plafon branco 100w E27 
bocal porcelana

Unidade 50

15
Lâmpada bulbo, 12w, super led,, 
bivolt, E27, A60, branca fria

Unidade 100

16
Parafuso 6 mm, em aço carbono, 
cabeça chata, fenda simples

Unidade 100

17
Parafuso 8 mm, em aço carbono, 
cabeça chata, fenda simples

Unidade 100

18
Bucha 6 mm, para fixação em 
concreto e alvenaria, material 
plástico

Unidade 100

19
Bucha 8 mm, para fixação em 
concreto e alvenaria, material 
plástico

Unidade 100

20
Dobradiça 3x2,5”, em aço inox, 
anti ferrugem

Unidade 50

21
Dobradiça 3,5x3”, em aço inox, 
anti ferrugem

Unidade 50

22
Torneiras de jardim bitola ½ e ¾, 
em plástico ultra resistente

Unidade 20

23
Kit Cavadeira trado 8” (20cm.), 
cabo 1m., + 3 extensões de 10m.

Unidade 02

24

Ancinho estampado, em aço 
carbono, c/ cabo de 120cm. em 
madeira, 14 dentes, olho de 23mm 
de diâmetro, espessura de 2mm

Unidade 02
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25

Vassoura rastelo metálica, em aço 
carbono, pintura eletroestática a 
pó, 22 dentes, com cabo de 120cm 
em madeira envernizada

Unidade 04

26 Pneu 14” para carrinho Unidade 02

27 Câmara de pneu 14” para carrinho Unidade 12

28

Carrinho de Mão Extraforte, 
capacidade de no mínimo 80 
litros/200Kg, chapa 20 reforçada, 
pneu câmara, estrutura em 
cantoneira e barra chata soldada, 
pintura eletroestática

Unidade 02

29

Maçarico lança chamas, 2 registros, 
mangueira no mínimo 1,8m, rosca do 
lança chamas 5/8’, para ser utilizado 
em botijões de 13kg

Unidade 02

30
Fechadura Externa, cromada, máquina
40mm. Com garantia

Unidade 10

31

KIT DE RÁDIO 
COMUNICADOR Walk Talk, 
contendo 02 (dois) rádios 
comunicadores, 02 baterias 
recarregáveis (NiMH), 01 cabo de 
carregador adaptador com 
conectores duplos e USB, 01 
carregador duplo bivolt 
(110v/220v). Especificações 
mínimas:

 de 22 a 35 canais 
diferentes, com filtros 
misturadores;

 alcance de 30 a 40km em 
áreas abertas;

 aviso de bateria fraca;
 display com iluminação;
 conector para fone de 

ouvidos e microfone;
 10 (dez) tons de chamada;
 tom de confirmação;
 filtro para eliminar ruído;
 botão de travamento do 

teclado;
 tempo médio de 11 (onze) 

horas de conversação.

kit 01

32 Dobradiça vai e vem 150mm.
Material em aço inox, dobradiça com 

unidade 06
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mola, regulagem de força, para batente
em madeira, para porta interna ângulo 
de abertura 180º, espessura da porta 
entre 35 à 40mm

33
Mola aérea para porta de circulação, 
ajustável, de 45 a 150kg. Força de 
fechamento 3- 6.

unidade 06

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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