
ERRATA

O documento abaixo publicado na Edição nº 2082 de 22/08/2019 do Diário Oficial do Município 
de Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 45/2019

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 contratação de
empresa para o fornecimento de  BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL (20 LITROS/SEM GÁS),
para atender as demandas desta FMSC.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Item
*Quant.
anual 

Estimada

Descrição
*Valor

Unitário
Valor
 Total 

01

350
(trezentos e
cinquenta)

unid.

Fornecimento  de  bombonas  de 20  litros de  água
mineral, sem gás,  (PH entre  7,0  e  10,0  e  resíduo de
evaporação a 180°C, entre 190 e 255mg/l), entregue no
local. 

Indicar a marca: 

Obs: Cascos das bombonas em consignação.

R$ R$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:                                                    E-MAIL:

*A FMSC não ficará obrigada a realizar a aquisição da totalidade da quantidade estimada anual.

*Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias e que todas as despesas estejam inclusas no
valor unitário informado.

Entrega: as solicitações de entrega serão efetuadas de acordo com a necessidade desta fundação.

Condições     de     pagamento: o  pagamento  será  efetuado  em  uma  quarta-feira após  o  recebimento
definitivo do material, acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura.

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. 

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/  .
DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.
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Data da emissão da proposta: ___/___/_____        
                                                                                    

__________________________________                  _________________________________
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