
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 04/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) torna público a solicitação de orçamentos
para  a  seleção  de  proposta  vantajosa  com  intuito  de  instruir  o  processo  administrativo  para
AQUISIÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS  E  MATERIAL ESPORTIVO  PARA O  CRM-TEA  em
atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição
Unidade de

Cotação
Quantidade

Valor
Unitário

 

Valor
Total

1

Tatame  em  placas  intertravadas  de
E.V.A. cor  azul,  verde,  amarelo  e
vermelho com bordas de acabamento.
(100%),  atóxicas,  com  superfície
texturizada, siliconizada, antiderrapante
e lavável; cada peça deve ser fornecida
em  conjunto  com  uma  borda  de
acabamento.  os  encaixes  devem
proporcionar  a  junção  perfeita  das
peças; as arestas de bordas e placas
devem  ser  uniformes,  com  corte
preciso a 90º em relação ao plano da
superfície,  isentas  de  rebarbas  e
falhas.  dimensões  aproximadas  das
placas:  1m x 1m;  espessura:  40 mm;
densidade entre 150 e 180 gramas por
centímetro cúbico;

Unidade 50 R$ R$

2

Tábua de equilíbrio e propriocepção –
confeccionada  em  madeira,  com  piso
antiderrapante,  com  57cm  de
comprimento, 40cm de largura e 10cm
de altura

Unidade 2 R$ R$

3

Bola  suiça 55cm -  confeccionada  em
látex,  sistema  anti-estouro,  superfície
antiderrapante.

Unidade 2 R$ R$
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4

Bola  suiça 75cm -  confeccionada  em
látex,  sistema  anti-estouro,  superfície
antiderrapante.

Unidade 2 R$ R$

5

Bico para bomba de metal  para inflar
bola  -  confeccionado  em  borracha  e
agulha de metal.

Unidade 1 R$ R$

6

Bomba de inflar  bola – confeccionada
em plástico resistente, dupla ação, infla
nos 2 sentidos, com aproximadamente
21cm de comprimento.

Unidade 1 R$ R$

7 Cone para agilidade 23 cm Unidade 20 R$ R$

8

Escada  de  agilidade,  com  degraus
ajustáveis de plástico 4m (10 degraus -
09  espaços).  presilhas  nas
extremidades  para  acoplar  mais  um
equipamento.  acompanha  bolsa  de
nylon.

Unidade 2 R$ R$

9

Bambolê  de  mangueira  plástica,
resistente  e  colorida,  com  60  cm  de
diâmetro

Unidade 10 R$ R$

10

Bola  de  voleibol,  adulto,  oficial.
aprovada pela  federação internacional
de  vôlei.  1ª  linha,  com  18  gomos,
diâmetro:  65-67 cm, peso:  260-280 g.
câmara  airbility,  construção  matizada,
miolo  slip  system.  material:  microfibra
removível e lubrificado

Unidade 2 R$ R$

11

Bola  de  voleibol  mirim,  circunferência
de  60-63cm,  peso  de  240-270g
confeccionada  em  pu.  com  selo  de
aprovação da I.V.B.F

Unidade 2 R$ R$

12
Apito  de  metal,  tamanho  grande.
(mínimo 5cm de comprimento) Unidade 2 R$ R$

13

Corda de pular trançada sisal com cabo
anatômico,  comprimento  2,50m,
espessura 6mm.

Unidade 2 R$ R$
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14

Cilindro  de  espuma,  densidade  D23.
dimensões 50x50x62 cm composição /
material:  espuma de alta densidade e
corvin.

Unidade 5 R$ R$

15

Pneu  de  espuma,  densidade  D20,
dimensões  do  produto:  externa:
68x30x20  cm,  -  interna(abertura):
30x30x20  composição  /  material:
espuma e lona plastificada. medidas e
peso aproximados

Unidade 5 R$ R$

16

Bolinhas  de  piscina  76mm,  coloridas,
resistentes e brilhantes. Saco com 500
bolinhas  para  uso  profissional  e/ou
doméstico. Medida do pacote: 90 x 40 x
50cm . medidas e peso aproximados.

Unidade 1 R$ R$

17

Cama elástica mini jump,  com 5 pés e
30 molas, lona de 2000 fios, molas em
aço  zincadas,  e  ganchos  zincados,
estrutura  em  aço  carbono,  91  cm  de
diâmetro do trampolim.

Unidade 2 R$ R$

18

Cavalinho de balanço colorido, material
plástico medidas: 44 cm (a) x 30 cm (l)
x  68  cm  (c),  resiste  a  uma  carga
estática de até 30 kg. medidas e peso
aproximados

Unidade 5 R$ R$

19

Cabana 3x1 - confeccionada em tecido
de  poliéster,  lavável,  contém  duas
tocas  com  armação  em  aço,  sendo
uma  triangular  medindo
900x800x800mm,  e  outra  em formato
de  casinha  medindo  850x700x700mm
e um túnel revestido com mola espiral,
medindo  1050x400mm.  acompanha
150 bolinhas  coloridas.  acondicionada
em sacola de tecido de poliéster  com
zíper  e  alça.  medidas  e  peso
aproximados.

Unidade 1 R$ R$

20 Pracinha  plástica  -  playground Unidade 1 R$ R$
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constituído  por  módulo  em  formato
hexagonal  com 2 paredes em “v”  em
forma de castelo e porta levadiça com
visor  na  parte  superior  acionada  por
cordinha, 1 rampa de escorregador reto
pequeno,  1  arco,  1  tabelinha  de
basquete  com  tabela  e  aro,  1  meia
plataforma  com  drenos  para  evitar
acúmulo  de  água  e  detalhes  anti-
derrapantes,  peça  com 1  degrau  que
funciona como apoio e como acesso à
meia  plataforma,  aberturas  na  parte
inferior nos 6 lados do brinquedo locais
próprios para fixação do brinquedo no
chão, caso seja necessário, através de
parafusos. cores variadas nas medidas
do produto (em metros): alt 1.48 x larg
1.55 x comp 2.45 -  peso-  40kg.  Com
instalação no local

21

Túnel tecido - túnel de brinquedo feito
com uma mola  de aço revestida  com
tecido  resistente  tamanho:  49  x  49  x
300cm. medidas aproximadas

Unidade 4 R$ R$

22

Balanço  sensorial  tipo  ninho  +  corda
até o teto 40kg- Medidas do assento:
50 cm diâmetro. Almofada de espuma
tipo embutida (removível). Altura 1,50m
+ corda até o teto.

Unidade 2 R$ R$

23
Escorregador  de  plástico  grande
(2,180m comp. x 0,70m larg. x 1,22 alt.) Unidade 1 R$ R$

                                                                                   VALOR TOTAL R$ 

PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO: 
1. Os produtos deverão ser entregues na Sede Administrativa da Fundação Municipal de Saúde de
Canoas,  cujo  endereço  será  informado  na  Ordem  de  Compra  a  ser  emitida,  correspondendo  ao
perímetro urbano de Canoas/RS;
2. Os produtos na data de entrega com garantia mínima de 12 (doze) meses;
3. Entrega deverá ocorrer de forma única;
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4. Os custos do transporte e entrega dos produtos devem ser mensurados no preço do item apresentado
na proposta, não podendo ser cobrado pela empresa nenhum valor adicional de transporte, frete e taxas
assemelhadas. 
5. A entrega dos produtos deverá ser efetuada com o prazo máximo de 30 (trinta) dias após o pedido
feito pelo setor responsável.

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

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 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

                                                                           ____________________________                                
_____________________________________

            Assinatura do Proponente                                           Assinatura do funcionário e matrícula FMSC
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