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ERRATA 

 O documento abaixo publicado em 10/01/2018, na Edição 1677 do Diário Oficial do 

Município de Canoas foi publicado com erro. Segue abaixo redação correta: 

 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N°. 06/2018 

 
 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, em atendimento às demandas da Unidade de Bem-Estar Animal 

(UBEA). 

 

Item 
Descrição Unidade Quant. 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Vassoura de fogo. Maçarico lança chamas com dois 

registros, um no maçarico e outro na ponta da mangueira. 

Mangueira antichamas, com aproximadamente 2,5m, 

super reforçada. Haste semi-curva, longa, com dupla 

camada de zinco e cabo anatômico. Temperatura mínima 

750º, comprimento da haste aproximadamente 65cm. 

conexão botijão P13. Indicar marca/modelo:  

Unidade 1 

  

2 Botijão de gás P13. Indicar marca/modelo: Unidade 1   

3 

Carrinho para transporte de botijões de gás. Estrutura 

metálica, capacidade de carga aproximadamente 180kg, 

altura aproximada de 1,25m, largura aproximada de 62cm 

(incluindo rodas) comprimento rodas mais a base de 

aproximadamente 75cm, pneus aro 8 com câmara. 

Indicar marca/modelo: 

Unidade 1 

  

4 

Mangueira de jardim. Confeccionada em pvc, flexível, 

anti-torção, reforçada com fio de poliéster trançado, 

tamanho 200m. Indicar marca/modelo: 
Unidade 200 

  

5 

Lavadora de alta pressão. Pressão 1600bar, potência 

1500kw, com certificado do Inmetro. Indicar 

marca/modelo: 
Unidade 1 

  

6 

Enxada. Material em aço, tamanho 24cm, cabo em 

madeira de lei, aproximadamente de 1,5m, altamente 

resistente a impactos. Indicar marca/modelo: 
Unidade 4 

  

7 

Pá quadrada. Material em aço, levemente curvada, 

comprimento 71cm, altura 16,5cm, cabo em madeira de 

lei, aproximadamente de 1,5m, envernizado. Indicar 

marca/modelo: 

Unidade 4 

  

8 

Vassoura para folhas. Material em aço, 22 dentes, 

largura 30cm, cabo em madeira, aproximadamente de 

1,5m, envernizado. Indicar marca/modelo: 
Unidade 4 

  

9 

Ancinho. Material em aço, curvo, 16 dentes, cabo em 

madeira de lei, aproximadamente de 1,5m, envernizado. 

Indicar marca/modelo: 
Unidade 4 
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10 

Carrinho de gari. Material polipropileno de alta 

resistência, altura do chão 105cm, largura, 59cm, 

comprimento 74cm, capacidade de carga 240l, pedal par 

levantar a tampa, rodas de 300mm. Indicar 

marca/modelo: 

Unidade 6 

  

11 
Torque. Material em aço, tamanho 8". Indicar 

marca/modelo: 
Unidade 2 

  

12 

Alicate universal. Material em aço, acabamento oxidado, 

faces polidas, cabo em plástico injetado, tamanho 8". 

Indicar marca/modelo: 
Unidade 2 

  

13 
Chave de fenda. Material em aço, acabamento cromado, 

diâmetro 1/4 x 10", ponta chata. Indicar marca/modelo: 
Unidade 2 

  

14 
Chave Phillips. Material em aço, acabamento cromado, 

diâmetro 1/4 x 10". Indicar marca/modelo: 
Unidade 2 

  

15 

Martelo de unha. Material em aço, tamanho 29mm, cabo 

em madeira envernizada, fixado com epóxi. Indicar 

marca/modelo: 
Unidade 2 

  

16 
Serrote. Material em aço carbono, tamanho 22", 7 dentes, 

cabo em madeira. Indicar marca/modelo: 
Unidade 2 

  

17 

Carrinho de mão. Material em aço, acabamento em 

pintura eletrostática a pó, empunhadura ergonômica, 

borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha 

em nylon autolubrificante, caçamba metálica quadrada de 

0,9mm, chapa 20, capacidade 65l., braço metálico tubular 

de 1.5mm, pneu com câmara 3.25/8. Indicar 

marca/modelo: 

Unidade 2 

  

18 

Grampeador tipo pistola. Material em aço, com blister, 

tipos de grampos 106/4mm, 106/6mm, 106/8mm. Indicar 

marca/modelo: 
Unidade 2 

  

19 
Tela galvanizada, fio 12, malha 3 tramada. Indicar 

marca/modelo: 
m² 50 

  

20 
Pé de cabra (Material aço forjado, sextavado, ¾” 50cm). 

Indicar marca/modelo: 
Unidade 02 

  

21 

Grampo 106/4 (grampo para grampeador, galvanizado, 

para fixação em madeira, fabricado em aço resistente a 

oxidação, sem excesso de cola, pontas divergentes). 

Indicar marca/modelo: 

Unidade 04 

  

22 

Disco para serra circular (disco 10", 40 dentes, tamanho 

aproximado da mesa 63,5, tamanho do eixo 30" com anel 

redutor). Indicar marca/modelo:   
Unidade 06 

  

23 

Pregos 17 x 27 com cabeça (Galvanizado, cabeça cônica 

axadrezada, acabamento polido, corpo liso, ponta tipo 

diamante, diâmetro 3mm, pacote com 1kg). Indicar 

marca/modelo: 

Unidade 12 
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24 

Pregos 19 x 36 com cabeça (Galvanizado, cabeça cônica 

axadrezada, acabamento polido, corpo liso, ponta tipo 

diamante, pacote com 1kg). Indicar marca/modelo: 
Unidade 12 

  

25 

Caixa de ferramenta com rodizio (Caixa plástica; 

comprimento aproximado de 46cm; largura 26cm, altura 

62,5, material polipropileno de alta resistência; 

capacidade de carga aproximadamente 27kg). Indicar 

marca/modelo: 

Unidade 02 

  

26 

Serra circular de bancada. Potência 1600 watts, 

aproximadamente 2.18cv, velocidade 5000rpm, 

inclinação 45º, disco 10", 40 dentes, tamanho aproximado 

da mesa 63,5, tamanho do eixo 30" com anel redutor. 

Indicar marca/modelo: 

Unidade 1 

  

27 

Pulverizador costal 20l. Pulverizador ergonômico, com 

tanque simétrico, alavanca com acionamento por qualquer 

das mãos (direita ou esquerda), material leve e resistente, 

sistema de filtragem em 4 pontos: tanque, bomba, cabo da 

válvula e bico. Lança curva e acumulador de pressão em 

cobre. Chassi de plástico reforçado. Capacidade de 20 

litros. Indicar marca/modelo: 

Unidade 3 

  

28 
Micro-ondas (Capacidade 20l, voltagem 110W). Indicar 

marca/modelo: 
Unidade 01 

  

29 

Bebedouro elétrico (Água gelada e natural; dimensões 

aproximadas: altura 44cm, largura 29cm, profundidade 

37,8cm, voltagem 110W). Indicar marca/modelo: 
Unidade 01 

  

30 
Toalha de banho (100% algodão, tamanho aproximado 

de 70 x 1,40cm). Indicar marca/modelo: 
Unidade  60 

  

31 
Toalha de rosto (100% algodão, tamanho aproximado de 

50 x 70cm). Indicar marca/modelo: 
Unidade  25 

  

TOTAL 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. 
Dos serviços: o material deverá ser entregue em até 03 (três) dias úteis a contar da emissão 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 Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS.  
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Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/. 
 
DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIA A CONTAR DA DATA DA 

PUBLICAÇÃO. 

 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____    
                            

                                                   

 

___________________________                              ______________________________________ 

     Assinatura do responsável                                      Assinatura do funcionário e matrícula – FMSC 
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