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ERRATA 

 

 O documento abaixo publicado na Edição nº 1983 de 03/04/2019 (página 32) do Diário Oficial do 

Município de Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto: 

  

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N°. 21/2019 

 

 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 a aquisição de ROÇADEIRA, 

CARRINHO PARA P13 e MAÇARICO, em atendimento às demandas do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA). 
 

Item Descrição Unidade 
Quanti-

dade 

Valor Uni-

tário 
Valor Total 

1 

Roçadeira à gasolina, 2 tempos, com pelo menos: 

cilindradas 40 cm³, peso de 7 a 8kg, potência do motor 

2.0Kw/2.7 HP, rotação lenta 2800 rpm, rotação máxima 

12.300 rpm, com tampa do filtro de ar, tanque 

translúcido, compensador, cinto de duplo suporte, 

sistema antivibratório de quatro pontos, garantia de 1 

ano. 

Unidade 01 R$ R$ 

2 

Carrinho tipo Armazém/Plataforma 2 em 1, em 

alumínio, cromado, capacidade 250kg/350kg, pneu 

menor 5” em material de polipropileno, pneu maior 10” 

feito com material em borracha, dimensões: 
Armazém: 460mm x 500mm x 1310mm 

Plataforma: 180mm x 455mm x 1310 mm 

Unidade 01 R$ R$ 

3 

Maçarico Impermeabilizador com suporte múltiplo 

com piloto, queimador esmaltado e instalação de 

mangueira de borracha nitrílica NBR 13419 - 10m para 

uso em botijão P13. 

Unidade 01 R$ R$ 

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. 
Da execução: o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias 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.  

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

 

 
DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 

                                                                                         

 

______________________                                             _________________________________ 

Assinatura do responsável                                                   Assinatura do funcionário e matrícula    
 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
http://www.fmsc.rs.gov.br/

