
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 57/2021

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  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS
HIGIENE, 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
Dispenser de álcool gel
Mesmo modelo do Padrão da Sede da
FMSC.

Unidade 25 R$ R$

2

Lixeiras com pedal
Lixeira  retangular  confeccionada  em
polipropileno  de  alta  densidade,
dotada de tampa com acionamento por
pedal  através  de  haste  metálica  com
capacidade para 50 litros. Apresentar
acabamento  perfeito,  isento  de
rebarbas e defeitos que prejudiquem o
seu  uso.  Cor:  branca.  Medidas
Externas  Aproximadas:  A=71,0;
L=45,0; P=37,0 cm. Medidas Internas
Aproximadas: A=60; L=40,0; P=24,0
cm.

Unidade 43

3

Porta papel toalha
Dispenser  para  papel  toalha
interfolhada,  produzido  em  plástico
PS  de  alto  impacto,  com  baixa
densidade  e  alta  resistência  com
medidas aproximadas de (L x A X P)
25 x 17 x 1

Unidade 24

4 Porta sabonete líquido.
Saboneteira de reservatório (dispenser
de  sabonete  líquido/gel  de  parede),
para  reposição  manual  de  sabonete
líquido,  fabricada  em  ABS  de  alto
impacto, na cor branco, capacidade de
aproximadamente 900 ml e liberação
de dosagem de 0,8 ml,  bico dosador
que impeça vazamentos, com medidas
aproximadas de 19 cm de altura, 9 cm
de largura, 9 cm de profundidade na
parte superior e 8 cm de profundidade
na  parte  inferior,  com garantia  de  1
(um) ano contra defeitos de fabricação
(com  parafusos  e  buchas  para

Unidade 24
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instalação).

VALOR TOTAL 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.
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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