
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 53/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamentos para a
seleção de proposta vantajosa, com intuito de instruir o processo administrativo para a contratação
de MANUTENÇÃO DE EXTINTORES, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de
Saúde de Canoas (FMSC).

Descrição Apresentação Quantidade Valor
Unitário

Valor 
Total

Manutenção nível 2 de extintor de água pressurizada
de 10L

Serviço 6 unidades

Manutenção nível 3 de extintor de água pressurizada
de 10L

Serviço 6 unidades

Manutenção nível 2 de extintor pó químico ABC 4Kg Serviço 30 unidades

Manutenção nível 3 de extintor pó químico ABC 4Kg Serviço 30 unidades

Manutenção nível 2 de extintor pó químico ABC 8Kg Serviço 8 unidades

Manutenção nível 3 de extintor pó químico ABC 8Kg Serviço 8 unidades

Manutenção nível 2 de extintor pó químico BC 4Kg Serviço 4 unidades

Manutenção nível 3 de extintor pó químico BC 4Kg Serviço 4 unidades

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.
Requisitos mínimos:
- A empresa que irá realizar as manutenções deve estar registrada no INMETRO;
- A empresa deve apresentar termo assinado pelo representante legal e pelo responsável pelos serviços de

inspeção técnica e manutenção de extintores de incêndio atestando que as manutenções de nível 2 e 3
serão realizadas de acordo com as normativas do INMETRO e de acordo com a última versão da
norma "ABNT NBR 12962:2016 Extintores de incêndio — Inspeção e manutenção".

- Ao retirar os extintores para manutenção, a empresa deverá deixar, em substituição, outros equipamentos
com  as  mesmas  características  e  em  perfeitas  condições  de  uso,  evitando  que  o  local  fique
desguarnecido de extintores durante o período em que o serviço estiver sendo executado;

-  Após a execução do serviço de manutenção no extintor deverá ser  colocado selo de conformidade  do
INMETRO, etiqueta com identificação do extintor e data da execução dos serviços;

- Os serviços de manutenção nível 2 (recarga) dos extintores de incêndio deverão ter garantia de 12(doze)
meses, a contar da data de realização dos serviços;
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- Os serviços de manutenção nível 3 (teste hidrostático) dos extintores de incêndio deverão ter garantia de 5
(cinco) anos, a contar da data de realização dos serviços
Dos locais dos serviços: as manutenções serão realizadas na sede administrativa na Fundação Municipal de
Saúde de Canoas, localizada na rua Gal. Salustiano, nº 678, Mal. Rondon, Canoas/RS. 
Do prazo para a execução: 10 dias a contar do envio da ordem de serviço.
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 Gal.
Salustiano, nº 678, Mal. Rondon, 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 FMSC
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