
ERRATA

Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 2521, página 161, de 05/05/2021 do

Diário Oficial do Município de Canoas (DOMC)

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 29/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para a
seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para AQUISIÇÃO
DE LUVAS, para atender as demandas desta FMSC.

Item Descrição
Unid.

de
compra

Quant
Valor
unit.

Valor
Total

01

LUVA  CIRURGICA  ESTÉRIL,
tamanhos:7,0;7,5;e  8,0  (lubrificação COM
PÓ  bioabsorvível)  –  Luva  cirurgica  estéril
flexível,  resistente,  proporcionando  alta
sensibilidade tátil ao usuário. Não deve haver
presença  de  furos  emendas  ou  quaisquer
outros  defeitos  que  interfiram  na  perfeita
utilização  do  produto,  lubrificação  com  pó.
Embalagem estéril,  em papel  grau cirúrgico.
C.A.  aprovado para :  proteção das  mãos  do
usuário contra agentes biológicos. C.A. válido
por, no minímo 3 meses a partir da aquisição
do  equipamento.  Produto  válido  por,  no
mínimo,  18  meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento.  Produto  registrado  no
Ministério da Saúde (ANVISA). Embalagem
individual por par.

Cx com
50

pares

5 cxs-7,0
5cxs-7,5
8cxs-8,0

R$ R$
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02

LUVA  NÃO  ESTÉRIL  PARA
PROCEDIMENTOS-tamanhos: P, M e G –
Luva  de  segurança  confeccionada  em latéx,
com  pó  absorvível,  não  esterilizada,
ambidestra e punho curto, C.A. aprovado para
proteção das mãos do usuário contra agentes
biológicos. C.A.  válido  por,  no  minímo  3
meses  a  partir  da  aquisição  do
equipamento.Produto registrado no Ministério
da  Saúde  (ANVISA).  Caixa  com 50  pares
cada.

Cx com
100

unidade
s

40cxs –P
10cxs- M

R$ R$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

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 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 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

______________________                                               _________________________________
Assinatura do proponente                                                     Assinatura do funcionário e matrícula

Assinatura do funcionário e matrícula FMSC  

ANO 2021 - Edição 2545 - Data 08/06/2021 - Página 4 / 38


