
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 97/2021

A Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Canoas  torna  pública  a  solicitação  de
orçamento  para  a  seleção  de proposta vantajosa para  AQUISIÇÃO  DE
ROTULADOR,  FITA  E  CHAVEIRO  ORGANIZADOR  descritos  abaixo,  para
atender as demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição Apresentação Quantidade Valor total

01

ROTULADOR MANUAL PORTÁTIL.
Com fitas “M” não laminadas de 9 e 12mm de 
largura. Impressão em dois tamanhos e 9 
estilos de texto, todos acessíveis a partir de 
teclado QWERTY fácil de usar que possui 
teclas salientes para uma digitação mais 
precisa. Com função de enquadramento de 
texto e sublinhado e possui um display LCD de
8 caracteres. Utiliza pilhas AAA.

Unidade 01  R$

02
FITA “M” 12 MM.
Preto/branco, rolo com 8 metros, imprime em 
preto no fundo branco.

Rolo com 8
metros

10 rolos  R$

03

CHAVEIRO ORGANIZADOR.
Em plástico transparente, dimensões: 48mm + 
suporte para argola 59mm x 27mm x 5mm 
(comprimento total com argola 7,3 cm) 
etiqueta padrão com local para número e 
identificação da chave de ambos os lados.

Unidade 50  R$

04

PORTA CHAVES CLAVICULÁRIO
Tipo de porta chaves com ganchos, capacidade 
de 24 chaves, possui chave de segurança, caixa
em chapa de aço n° 20, cartela para 
enumeração das chaves. Dimenssões (LxPxA) 
250 x 63 x 182mm.

Unidade 03  R$

Total(ais)  incluídos  todos  os  IMPOSTOS,  TAXAS,  FRETES,
DESLOCAMENTOS, ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento se dará através de depósito em conta corrente
da  contratada  ou  boleto  bancário,  após  o  recebimento  do  material  e  mediante
apresentação  da  respectiva  Nota  Fiscal,  ficando  condicionado  ao  recebimento  dos
produtos solicitados.
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Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta)
dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no
endereço Rua Doutor Barcelos, nº 1600, Centro, Canoas/RS.

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

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

Data da emissão da proposta:              /        /            

                       ___________________________________
         Assinatura do responsável proponente
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