
ERRATA

O documento abaixo publicado na Edição nº 1869 de 17/10/2018 do Diário Oficial do Município
de Canoas foi publicada com erro. Segue conteúdo correto:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 63/2018

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamentos para seleção de
proposta  mais  vantajosa,  com  intuito  de  instruir  processo  administrativo,  para  a  AQUISIÇÃO  DE
PERNEIRAS E CABOS EXTENSORES, a fim de atender as demandas da Unidade de Bem-Estar Animal
(UBEA).

Item Descrição do Material Apresentação Qdes
Valor

Unitário
Valor Total

1

Perneira –VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO 
PERNEIRA, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  confeccionada em 
couro ou couro sintético, em peça única (para 
sobrepor sobre vestimenta), forrada internamente, 
contendo três lâminas de aço, na parte frontal da 
perneira, com 0,6 mm de espessura mínima. Medidas 
mínimas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de 
comprimento atrás, 9 cm de comprimento sobre o 
metatarso, 0,8 cm de espessura e 40 cm de 
circunferência
Indicada (indicação descrita no CA ou na indicação de
uso do fabricante) para proteção dos membros 
inferiores do usuário contra lesões provocadas por 
picadas de animais peçonhentos
Obs: Os tamanhos serão definidos após o teste da 
amostra.

Par 6 R$ R$

2

Cabo Extensor Telescópico de Aço e PVC 1,4 m
Características:
- Comprimento do cabo todo aberto (mínimo): 1,4 m
- Comprimento do cabo todo fechado (máximo): 62 
cm
- Com 3 Pontos de Junção
- Pode ser fixado em qualquer comprimento, entre o 
mínimo (62cm) e o máximo (1,4m)
- Possui rosca universal.
- Feito em aço e revestido de PVC

Unidade 6 R$ R$

VALOR TOTAL R$

                                      Total incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas.

EMPRESA:
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ENDEREÇO:
CNPJ:

FONE:

Observação Item 1: Antes da efetivação da compra a empresa vencedora deverá enviar uma amostra para
teste de tamanho junto aos Agentes de Combate às Endemias que irão utilizar as perneiras. 

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

Da entrega: o material deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de
Compra. 

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante após a aprovação do produto pelo SESMT,
apresentação da Nota  Fiscal,  após entrega,  através  de boleto bancário ou dados de conta  para  depósito
(preferencialmente Banrisul).  Para a aquisição do item 2 (cabo extensor) o pagamento poderá ser realizado
antecipado mediante a emissão da nota fiscal para entrega futura.

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 01 (UM) DIA ÚTIL A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____   
                                                                                  
______________________                                               _________________________________
Assinatura do responsável                                                   Assinatura do funcionário e matrícula 
         Proponente FMSC
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