
 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 115/2021

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  E  MANUTENÇÃO  DE  EXTINTORES  DE  INCÊNDIO,  em  atendimento  às
demandas da Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais de Canoas (SEDA).

Item Descrição do Item
Compra/
Serviço

Quant.
Unit.

Valor Unit Valor Total

1

Serviço  de  manutenção  nível  2  (recarga) do
Extintor: PQS / ABC / 6Kg 
- selo inmetro nº 188844781 - Corredor SEDA
- selo inmetro nº 188844787 - Recepção SEDA
- selo inmetro nº 188844783 - Cozinha SEDA
-selo  inmetro  nº  188844784  -  Almoxarifado
SEDA.
- selo inmetro nº 188844786 - Baia SEDA
- selo inmetro nº 188844782 - Baia SEDA

Serviço 06 R$ R$

2

Serviço de manutenção nível 2 (recarga) e nível
3  (teste  hidrostático)  do  Extintor:  PQS/  BC/
4Kg 
- selo inmetro nº 47454057 - DML SEDA.

Serviço 01 R$ R$

3

Serviço de manutenção nível 2 (recarga) e nível
3 (teste hidrostático) do Extintor: AP / A / 10L  
- selo inmetro nº 188845090 - MICK SEDA. Serviço 01 R$ R$

4

Serviço  de  manutenção  nível  2  (recarga) do
Extintor: PQS / BC / 4Kg  
- selo inmetro nº 188845088 - Isolamento SEDA. Serviço 01 R$ R$

5

Aquisição  de extintor  para  substituição  do
Extintor (que não foi localizado): PQS / ABC /
4Kg / selo inmetro nº 188845089 - Gatil  SEDA. Compra 01 R$ R$

VALOR TOTAL R$ 

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
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CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Da entrega: a entrega do material deverá ser realizada em até 5 (cinco) dias úteis a contar do envio
da  Ordem de  Compra  para  o  e-mail  cadastrado,  na  Secretaria  Extraordinária  dos  Direitos  dos
Animais de Canoas, na Avenida Boqueirão, nº 1985 – Igara – Canoas/RS.
Da execução: a retirada e entrega dos extintores deverá ser realizada na Secretaria Extraordinária
dos Direitos dos Animais de Canoas, na Avenida Boqueirão, nº 1985 – Igara – Canoas/RS.
a) a execução dos serviços deverá ser realizada em até 10 (dez) dias a contar da data do envio da
Ordem de Serviço para o e-mail cadastrado. 
b) tendo em vista que a Secretaria Extraordinária dos Direitos dos Animais não poderá ficar sem os
extintores, é necessário que a empresa que for prestar o serviço deixe outros em substituição até a
efetiva entrega e instalação daqueles que foram retirados.
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, 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  A  CONTAR  DA  DATA  DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                        

______________________                                           ___________________________________
Assinatura do proponente                                                Assinatura  do funcionário e matrícula
FMSC
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