
ERRATA
O documento abaixo publicado na Edição nº 2237 de 31/03/2020 do Diário Oficial do Município de

Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 21/2020

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
MATERIAL EXPEDIENTE, COPA E INFORMÁTICA, em atendimento às demandas da Fundação
Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) e do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA).

Item Descrição Embalage
m

Quantidad
e

Valor
unitário

Valor total

1
Apontador de lápis, simples, tipo escolar, lâmina de 
aço, tamanho pequeno, quantidade furos 1, 
características adicionais sem depósito.

Unidade 25
  

2 Bloco de notas adesivas, tamanho 76x102mm Unidade 150   

3 Bloco de post-it, tamanho pequeno, medida 
aproximada de 38mmX50mm, colorido.

Pcte c/ 4
un 65   

4

Bobina térmica para relógio de ponto eletrônico, 
57mm x 300m, tubete de 12mm, papel com 
capacidade de preservar a impressão por, no mínimo, 
5 anos, conforme portaria 1510 do MTE.

Unidade 30

  

5 Borracha para apagar lápis, na cor branca, medindo 
aproximadamente 30x20mm. Unidade 30   

6
Caderno pequeno, capa dura, com espiral, com cerca 
96 /100 folhas, medidas aproximadas 
140mmx205mm.

Unidade 17
  

7

CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO / Caixa de 
papelão dobrável para arquivo. Medidas mínimas 350 
X 240 X 130. Peso médio 420 g/m2, com trava para 
fechamento e encaixe em ambas as abas, 
apresentando especificações nas laterais para 
arquivo.

Unidade 1600

  

8 Calculadora de mesa (bateria/solar/12 dígitos.). Unidade 12   

9

Caneta esferográfica, escrita média ou grossa, tinta 
azul, corpo plástico, transparente e hexagonal, furo 
lateral, tampa ventilada, para escrita de 2.000m.
(Marca Referência: Bic, PaperMate).

Cx c/ 50 un 12

  

10 Caneta marca texto (amarelo, verde, laranja e rosa) Unidade 220   

11 Caneta para quadro branco, cor azul. Unidade 21   

12 Caneta para quadro branco, cor preto. Unidade 21   
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13 Caneta para quadro branco, cor vermelho. Unidade 21   

14
Chaveiro de identificação plástico, medindo 
aproximadamente 60mm x 27mm, com etiqueta de 
identificação, argola do chaveiro em metal.

Unidade 50
  

15 Clips metálico, nº 2/0 niquelados, com informação do 
revestimento na embalagem.

Cx c/ 100
un 60   

16 Clips metálico, nº 6/0 niquelados, com informação do 
revestimento na embalagem.

Cx c/ 50 un 40   

17 Clips metálico, nº 8/0 niquelados, com informação do 
revestimento na embalagem.

Cx c/ 50 un 40   

18
Cola em bastão, tubo com 10gr, com selo do Inmetro. 
Com validade de no mínimo 12 meses a contar da 
data da entrega.

Unidade 160
  

19
Copo descartável, resistente, de poliestireno, cor 
branca, não tóxico, de 200 ml, tiras com 100 unidades,
de 1ª qualidade, resistente até 100Cº.

Pcte c/
100un. 275

  

20
Cordão para crachá, espessura de 2mm, largura de 
aproximadamente 9mm, acabamento jacaré com 
argola, liso, na cor azul royal.

Unidade 50
  

21

Corretivo líquido a base d'água, inodoro, atóxico, 
embalagem com aproximadamente 18 ml, com selo 
do Inmetro, tipo Error-ex ou similar. Com validade de 
no mínimo 12 meses a contar da data da entrega.

Unidade 17

  

22 Estilete largo, aço inox Unidade 14   

23 Envelope papel kraft pardo, tamanho aproximado 
26x36cm (ofício).

Cx c/ 250
un 24   

24 Extrator de grampos tamanho aproximado de 14,5cm,
inox cromado. Unidade 21   

25 Ferragem removível para registrador A-Z (ferragem 
larga niquelada com duas argolas). Unidade 15   

26 Fita adesiva dupla face medidas aproximadas 19mm x 
30m, em rolo.

Unidade 20   

27 Fita adesiva transparente, larga, rolo com 
45mmx45m.

Rolo 80   

28 Fita adesiva transparente, pequena, rolo com 1,2mm 
x 30m. Rolo 35

  

29 Folhas papel sulfite 75g alcalino, 210mm x 297mm A4. Pcte c/ 500
folhas

1400   

30 Grafite 0,5mm. Tubos com 12 minas.
(Marca Referência: Pantel, Faber-Castell, Cis).

Unidade 40   

31

Grampeador de mesa médio 26/6, capacidade para 
até 25 folhas 75 gramas; reservatório para, no 
mínimo, meio pente de grampos; bigorna de duas 
funções, corpo plástico e base emborrachada.

Unidade 24

  

32 Grampeador grande 23/8-13 ate 100f Unidade 4   

33 Grampos niquelados para grampeador, 23/8-13mm.
Cx c/ 5.000

um 20   
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34 Grampos niquelados para grampeador, 26/6mm. Cx c/ 1.000
un

110   

35 Lacre 30cm, c/100 Pcte c/ 100 10   

36 Lápis preto nº 2, corpo madeira envernizado 
apontado, dureza carga HB material carga grafite. Unidade 60   

37
Livro Ata capa dura, 200 folhas de papel com 75 g/m²,
numeradas, com pauta, medidas aproximadas 33 x 23 
cm.

Unidade 12
  

38

Livro de protocolo, para correspondência, medida 
aproximada de 15,3 x 21,6cm, com no mínimo 100 
folhas numeradas, coladas e costuradas, com capa 
dura plastificada na cor preta ou azul.

Unidade 45

  

39 Molha dedo glicerina. Embalagem com 12g. Unidade 5   

40
Mouse, tipo óptico, padrão scroll, com 3 botões (2 
botões + scroll), resolução de 800 DPI, interface USB. 
Garantia mínima de 01 (um) ano.

Unidade 20
  

41
Organizador de escritório vertical (“escaninho” que 
pode ser fixado em parede), com, no mínimo 3 
divisórias. Dimensões aproximadas para folhas A4.

Unidade 16
  

42 Papel pardo, rolo medindo +/- 80cm de largura, com 
300 metros.

Rolo c/
300m

(largura
aproximad

a)

6

  

43

Pasta "AZ" ofício, na cor preta, com ferragem e visor 
lateral. Tamanho aproximado de 28,5 x 34,5 x 8,0 cm. 
Olhal e ferragem niquelados, com ferragem que se 
desprende.

Unidade 34

  

44
Pasta catalogo em PVC, na cor preta, com 10 plásticos,
4 colchetes, visor para identificação, formato 
aproximado 243mm x 333mm.

Unidade 40
  

45 Pasta em L - A4 Unidade 150   

46
Pasta suspensa kraft 170g, com haste de metal e 
ponteiras plástica, visor plástico com etiqueta. 
Formato: 240x360mm.

Cx c/ 50 un 73
  

47

Perfurador 40 folhas, 14,5 x 11,7 x 6 cm (C x L x A) 
com trava lateral que facilita o armazenamento da 
peça,
cavalete duplo, tapete anti-risco, trava de segurança,
régua posicionadora, estrutura em aço.

Unidade 12

  

48 Pilha alcalina AA2 (pequena). Embalagem: pacote 
com 2 unidades.

Pacote 120   

49 Pilha alcalina AAA2 (palito), Embalagem: pacote com 
2 unidades. Pacote 44   

50 Pincel atômico (marcador permanente), na cor azul. Unidade 20   

51 Pincel atômico (marcador permanente), na cor preto. Unidade 20   

52 Pincel atômico (marcador permanente), na cor verde. Unidade 20   
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53 Pincel atômico (marcador permanente), na cor 
vermelha.

Unidade 20   

54 Porta fita adesiva de mesa, para rolo pequeno, de 
12mm x 30 m.

Unidade 10   

55 Porta lápis/clips/lembrete, em acrílico, cor cristal ou 
fumê, medindo aproximadamente 94x83x235mm. Unidade 18   

56 Prancheta em duratex, tamanho ofício, com 
prendedor metálico de mola. Unidade 34   

57 Presilha jacaré para crachá, com alça leitosa. Unidade 1000   

58

REGUA PLASTICA TRANSPARENTE TAMANHO 30 CM / 
Régua plástica medindo 30 cm. transparente, 
confeccionada em material plástico resistente com 
espessura mínima de 2 mm.

Unidade 10

  

59 Rolo de barbante cru, 4 fios.
Rolo c/ 100

metros 15   

60

Sacos plásticos, tamanho ofício com furos 
(aproximadamente 24cm x 32cm), transparente, para 
portar documentos, com 4 (quatro) furos, espessura 
12 microns.

Pcte c/ 100
un 60

  

61 Teclado, tipo alfanumérico estendido, padrão ABNT2, 
interface USB. Garantia de, no mínimo, 01 (um) ano.  Unidade 24

  

62
Tesoura de metal, tamanho aproximado entre 17cm e 
21cm. Cabo plástico emborrachado e formato 
anatômico. Tipo multiuso.

Unidade 15
  

63 Tinta para carimbo, na cor preto, tubo com 40ml. Tubo 10
  

64 Tinta para carimbo, na cor vermelha, tubo com 
40ml.

Tubo
2   

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:                                                   e-mail:

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
Doutor Barcelos, 1600, Marechal Rondon, Canoas/RS. 

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

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                        

______________________                                             _________________________________
Assinatura do responsável                                                   Assinatura do funcionário e matrícula   
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