
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 55/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos com intuito de
instruir  o processo administrativo para a aquisição direta de  MÓVEIS DIVERSOS,  em atendimento às
demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição
Marca/
Modelo

Unidade de
compra

Quant.
Valor
Unit.

Valor Total

1

Tanque de Inox
TANQUE EM AÇO INOX construída
inteiramente em aço inox, cuba com 
furo de 4.1/2 de diâmetro para válvula
americana, pés de 38 mm de diâmetro 
com sapatas niveladoras em 
polietileno, tampo com espelho 
traseiro e contraventada com tubos. 
Dimensões aproximadas: altura 85 
cm, largura 70 cm, profundidade 50 
cm.

Unidade 01 R$ R$

2

Balcão com pia para cozinha 
Balcão de pia, em MDF 18mm, na cor
branca,  com  02  portas  de  abrir,  1
prateleira interna e 4 gavetas, puxador
de  aluminio,  com  as  seguintes
medidas: 1,40 comp. x 0,90 alt. x 0,60
cm  prof.,  fundo  6mm.  Com  cuba
inclusa, rodapia 7cm de altura.

Unidade 01 R$ R$

3

Bancada grande de Inox com pia
Bancada  em  MDF  18mm,  na  cor
branca,  com  4  portas  de  abrir  e  1
prateleita  interna,  puxador  de
alumínio,  com as  seguintes medidas:
2,00 m comp. x 1,00 cm alt. x 0,60 cm
prof.,  fundo 06 mm,  tampo em inox
com pia.

Unidade 04 R$ R$

4

Banco de Madeira 30m
Banco de madeira confeccionado com
tubo  reforçado  e  pintado  em  epóxi,
Assento  com  ripas  de  eucalipto
tratadas e envernizadas; comprimento
x Largura x Altura: 1,5 m x 0,30 cm x
0,43.

Unidade 02 R$ R$

VALOR TOTAL R$ 

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

ENDEREÇO:

CNPJ:

FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Da execução: o material deverá ser entregue em até 05 (cinco) dias a contar da emissão da Ordem de 
Compra. 
Condições de Pagamento: o  pagamento se dará através de depósito em conta corrente da contratada ou
boleto bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal, ficando condicionado ao recebimento dos produtos solicitados pela contratante.

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 A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                        

_________________________                                             
Assinatura do responsável                                                   
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