
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

       ERRATA

O documento abaixo publicado na Edição nº 2406 de 23/11/2020 do Diário Oficial do Município
de    Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto:

ORÇAMENTO N°. 73/2020

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
EXTINTORES,  SUPORTES  E  ADESIVO  DE  SINALIZAÇÃO,  na  sede  administrativa  da
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item
Descrição

Unidade Quantidade
Valor

Unitário
Valor Total

1

Extintor pó químico ABC de 8kg, carga extintora
mínima 4A – 40BC.
- Validade mínima ‘manutenção nível 2”: 1 ano.
- Validade mínima ‘manutenção nível 3”: 5 anos.

Unidade 04 R$ R$

2

Suporte  de  extintor  tripé  com
haste de sinalização para extintor
de 8kg 

Unidade 04 R$ R$

3
Adesivo de sinalização para extintor ABC de 8
kg Unidade 04 R$ R$

4
Extintor de água pressurizada de 10 litros

Unidade 04 R$ R$

5
Extintor de 6 kg de pó químico ABC

Unidade 01 R$ R$

6

Lacre para extintor – modelo espinha de peixe,
comprimento  de 25cm (tolerância  de  +/-  3cm)
qualquer cor. Serão utilizados em treinamentos.

Unidade
2000

(estimada) R$ R$

TOTAL R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:
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Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Dos materiais: Especificamente referente ao  item 6 (lacre para extintor) será  solicitado de acordo com a
demanda em  razão  destes  serem  destinados  para  utilização  em  treinamentos  e  também  não  haverá  a
obrigatoriedade desta fundação em fazer a aquisição do quantitativo total.
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 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 Rua Dr
Barcelos, 1600, Centro, 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.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                        

______________________                                             ___________________________________
Assinatura do proponente                                                 Assinatura  do funcionário e matrícula
FMSC  
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