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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 40/2018 

 

 A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento, para a 

seleção de proposta mais vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para a 

contratação de empresa especializada para aquisição de MÓVEIS DE AÇO, para atender as 

demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC). 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item Quant Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 
04 

unidades 

ESTANTE DE AÇO - 1980x920x440 mm (altura x largura x 

profundidade), com 6 prateleiras, com reforço no meio de cada 

prateleira e travas de segurança atrás e nas laterais. Folhas de 

aço com tratamento antiferruginoso e após, pintura eletrostática 

em tinta epóxi em pó, cor cinza. Chapa 14 para espessura 

mínima das colunas e chapa 20 nas prateleiras. 

R$  R$ 

02 
05 

unidades 

ESTANTE DE AÇO FECHADA NA LATERAL E NO 

FUNDO - 1980x920x420 mm (altura x largura x profundidade), 

com 6 prateleiras, reguláveis de 5cm a 5cm, com reforço de 

borda retentor na prateleira da estante de aço e porta etiqueta. 

Folhas de aço com tratamento antiferruginoso e após, pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó, cor cinza. Espessura mínima 

chapa: 14 para as colunas e 20 nas prateleiras. 

R$  R$ 

03 
13 

unidades 

ARQUIVOS DE AÇO, com 4 gavetas para pastas suspensas, 

com carrinho telescópico com 4 roletes de aço. Com puxador e 

porta etiquetas cromados, com processo de fosfatização 

antiferruginoso e pintura com esmalte sintético. Cor cinza. 

Dimensões aproximadas: 460mm de largura x 710mm de 

profundidade x 1330mm de altura. Chapa 022. 

R$ R$ 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas e 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 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 (preferencialmente Banrisul). 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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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 (A/C: Diretoria Administrativa – 

Unidade de Compras). 

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/. 

 

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA 

DATA DA PUBLICAÇÃO. 

 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 

                                                                                             

______________________                                        _________________________________ 

Assinatura do responsável                                            Assinatura do funcionário e matrícula  
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