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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 01/2017 
 

 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 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas desta FMSC. 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item DESCRIÇÃO 
Embala-

gem 

Quan-

tidade 
Valor Unitário Valor TOTAL 

1 
ÁLCOOL ETÍLICO - 92º - hidratado, líquido para lim-

peza em geral. Indicar marca: 
01 litro 24  R$   R$  

2 
BALDE de material plástico, incolor, capacidade de 15L, 

com bico direcionador de água, alça anatômica e segura. 

Indicar marca: 

unidade 4  R$   R$  

3 
BALDE para mopinho (com espremedor), material plás-

tico, capacidade de 12L, com bico direcionador de água, 

alça anatômica e segura. Indicar marca: 

unidade 2  R$   R$  

4 
BORRIFADOR de Plástico com capacidade para arma-

zenar até 350ml de água. Ergonômico, com corpo e gati-

lho de plástico. Indicar marca: 

unidade 2  R$   R$  

5 

CABO COM ENCAIXE HEXAGONAL MOPINHO. 

Cabo com ponteira hexagonal em polipropileno que pro-

porciona firme encaixe e excelente durabilidade. Fabri-

cado em alumínio.  Indicar marca: 

unidade 3  R$   R$  

6 
CABO COM ROSCA para Vassoura, cabo composto de 

madeira revestido com capa plástifica.  Indicar marca: 
unidade 3  R$   R$  

7 
CONJUNTO MOP PÓ PAREDE. Composto por:  01 

Refil Mop Pó Parede 25 cm, 01 Suporte LT e 01 Cabo de 

alumínio 1,40m.  Indicar marca: 

unidade 1  R$   R$  

8 
DESENTUPIDOR líquido de Ralos/Vasos. Indicar 

marca: 
01 litro 12  R$   R$  

9 
DESODORIZADOR de ambiente em aerosol, embala-

gem com aproximadamente 300ml, aromas diversos: la-

vanda, floral, flores do campo, neutro.  Indicar marca: 

unidade 24  R$   R$  

10 
ODORIZADOR/AROMATIZADOR de ambiente auto-

mático com refil de, aproximadamente, 250ml.  Indicar 

marca: 

unidade 2  R$   R$  

11 
REFIL para odorizador/aromatizador de ambiente (com-

patível com item 10).  Indicar marca: 
unidade 12  R$   R$  

12 
DETERGENTE LÍQUIDO. Bombona de 5 Litros – Neu-

tro.  Indicar marca: 

bom-

bona 5 

litros 
15  R$   R$  

13 
ESCOVA "de lavar roupas" com base de plástico resis-

tente, cerdas nylon macias. Tamanho médio alça anatô-

mica.  Indicar marca: 

unidade 3  R$   R$  
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14 
ESCOVA para limpeza de vaso sanitário, de plástico rí-

gido, com suporte, cerdas de nylon, com cabo de aprox. 

20 cm. Indicar marca: 

unidade 7  R$   R$  

15 ESPONJA de Limpeza Multiuso. Indicar marca: unidade 36  R$   R$  

16 
FIBRA de uso geral, branca, de uso leve. Indicar 

marca: 
unidade 10  R$   R$  

17 
FIBRA de uso geral, verde, para limpeza pesada. Indicar 

marca: 
unidade 6  R$   R$  

18 

LIMPADOR DESINFETANTE a base de quaternário 

de amônio e odorizante. Limpa, desinfeta e odoriza em 

uma única operação. Aroma: pinho e floral. Data de fa-

bricação e prazo de validade impressos na embalagem. 

Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do 

recebimento definitivo pela FMSC. ATENÇÃO – en-

trega parcelada em 2 lotes. Indicar marca: 

bom-

bona 5 

litros 
30  R$   R$  

19 

LIMPADOR MULTIUSO hiperconcentrado. Data de 

fabricação e prazo de validade impressos na embalagem. 

Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do 

recebimento definitivo pela FMSC. ATENÇÃO – en-

trega parcelada em 2 lotes. Indicar marca:  

bom-

bona 5 

litros 
20  R$   R$  

20 
LIXEIRA PLÁSTICA (tipo “cesto telado”) fabricada 

com matéria prima não reciclada, capacidade de 9 ou 10 

litros, cor branca. Indicar marca: 

unidade 2  R$   R$  

21 
LUVAS DE BORRACHA, anti-derrapante, para uso do-

méstico, ripada nos dedos, COR AMARELA, tamanho 

M. Indicar marca: 

par 30  R$   R$  

22 
LUVAS DE BORRACHA, anti-derrapante, para uso do-

méstico, ripada nos dedos, COR VERDE ou AZUL, ta-

manho M. Indicar marca: 

par 30  R$   R$  

23 

PEDRA SANITÁRIA (Desodorizador sanitário). Odo-

rizante sanitário. Produto saneante com notificação na 

ANVISA. Substâncias odorizantes, em aspecto sólido, 

com furo no meio para engate do suporte plástico. 

Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso 

sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa con-

tendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias 

diversas: eucalipto, floral, lavanda, jasmin. Data de fa-

bricação e prazo de validade impressos na embalagem. 

Prazo de validade de no mínimo 18 meses, a contar do 

recebimento definitivo pela FMSC. Indicar marca: 

unidade 30  R$   R$  

24 

PÁ LIXO, base (pá) composta em aço carbono e trata-

mento galvanizado; cabo de madeira, revestido com 

capa plástica, com extremidade em gancho, com 60 cm 

de comprimento. Indicar marca: 

unidade 2  R$   R$  

25 
PAPEL HIGIENICO rolão produzido com 100% de fi-

bras celulósicas virgens, branco, luxo. ATENÇÃO – en-

trega parcelada em 2 lotes. Indicar marca: 

caixa 

com 8 

unidades 

de 

300m. 

36  R$   R$  
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26 

REFIL MOPINHO COM ENCAIXE HEXAGONAL. 

Produzidos em algodão cru e fibras sintéticas em loop, 

oferecem excelente absorção de líquidos promovendo a 

limpeza de modo rápido e eficaz. Indicar marca: 

unidade 12  R$   R$  

27 REFIL MOP PÓ, na cor azul, 80cm. Indicar marca: unidade 1  R$   R$  

28 
SABÃO em barra glicerinado, unidades de 200g.                           

Indicar marca: 
unidade 24  R$   R$  

29 

SABONETE LÍQUIDO, verde, glicerinado, alta concen-

tração, suavemente perfumado com perfume de erva 

doce.  Data de fabricação e prazo de validade impressos 

na embalagem. Prazo de validade de no mínimo 18 me-

ses, a contar do recebimento definitivo pela FMSC. In-

dicar marca: 

bom-

bona 5 

litros 
6  R$   R$  

30 

SACO PARA LIXO, capacidade 20 litros, embalagem 

com marca impressa, com 06 microns de espessura, na 

cor preta ou cinza, tamanho padrão ABNT. Indicar 

marca: 

pacote 

c/ 100 

unidades 
25  R$   R$  

31 
SACO PARA LIXO, capacidade 200 litros, embalagem 

com marca impressa, com 12 microns de espessura, na 

cor preta, tamanho padrão ABNT. Indicar marca: 

pacote 

c/ 100 

unidades 
3  R$   R$  

32 
SACO PARA LIXO, capacidade 40 litros, embalagem 

com marca impressa, com 12 microns de espessura, na 

cor Preta, tamanho padrão ABNT. Indicar marca: 

pacote 

c/ 100 

unidades 
6  R$   R$  

33 
SACO PARA LIXO, capacidade 60 litros, embalagem 

com marca impressa, com 12 microns de espessura, na 

cor preta, tamanho padrão ABNT. Indicar marca: 

pacote 

c/ 100 

unidades 
20  R$   R$  

34 

TOALHA DE PAPEL auto corte, produzido com 100% 

de fibras celulósicas virgens, branco, extra luxo, grama-

tura 32gr que proporciona maior economia. ATENÇÃO 

– entrega parcelada em 2 lotes. Indicar marca: 

caixa c/ 

6 rolos 

de 200m 
36  R$   R$  

35 

VASSOURA, com capa plástica, com cerdas de nylon de 

aproximadamente 10cm de comprimento e pontas desfi-

adas (plumadas), com cabo de madeira revestido com 

capa plastifica, fixado pelo sistema de rosca, medindo 

aproximadamente 1.20m. Indicar marca: 

unidade 4  R$   R$  

36 
Flanela para limpeza, na cor branca, medindo 28 x 37,5 

cm. Indicar marca: 
unidade 50  R$   R$  

 
 

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 
 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 
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Os produtos deverão ser entregues em até 10 dias consecutivos, contados da data do recebimento de sua ordem 

de serviço. Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias. 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado na quarta-feira seguinte a entrega dos produtos, 

acompanhados da respectiva NF/Fatura. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida 

Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS.  
Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/. 
 
DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 
 

                                                                                             
______________________                                                           _________________________________ 

Assinatura do responsável                                                                     Deise Pinheiro – Matricula 89    

                                                                                                  Assinatura do funcionário e matrícula   

  

 

 

 

mailto:deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br
http://www.fmsc.rs.gov.br/

