
ERRATA

Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 2882, página 28, de 30/09/2022 do
Diário Oficial do Município de Canoas (DOMC):

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 83/2022

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 Registro de
Preços para a aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, em atendimento às demandas
da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item Descrição Unidade Quant.
Valor

Unitário 
Valor Total 

01
ÁGUA SANITÁRIA.  solução  de  hipoclorito
de  sódio  2,5%  p/p.  Validade  mínima  de  12
(doze) meses.     

Bombona de 5
litros 150 R$ R$

02
ÁLCOOL  ETÍLICO,  concentração  70%.
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Litro (1) 220 R$ R$

03
DESENTUPIDOR LÍQUIDO  de ralos/vasos
(tipo “Diabo Verde” ou similar).
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Litro (1) 12 R$ R$

04

DESODORIZADOR de  ambiente  em
aerossol  (tipo  “Boa  Ar”),  embalagem  com
aproximadamente 300ml. Deverá ser fornecido
catálogo de aromas juntamente com a proposta
de  preços  escrita,  na  contratação  será
informado o aroma que deverá ser fornecido. 
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Unidade 280 R$ R$

05
DESODORIZADOR PARA  VASO
SANITÁRIO (tipo PEDRA sanitária).
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Unidade 720 R$ R$

06 DETERGENTE  LÍQUIDO para  louça,
neutro, biodegradável para lavagem de louças,
consistente,  com  ótima  viscosidade.
Composição:  glicerina,  sequestrante,
neutralizante,  espessante,  conservante  com
componente  ativo  alquilbenzeno  sulfonato  de
sódio.  Sem  diluição.  Embalagem  de  5  litros.
Uso doméstico. Devem constar no rótulo o nº
do registro na Anvisa/MS,  CNPJ da empresa,
CRQ  do  químico  responsável,  validade,
endereço  e  telefone  para  contato,  data  de
fabricação  e  o  lote  impressos  na  embalagem.
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Bombona de 5
litros

16 R$ R$
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Obs:  não  será  aceito  produto  com  aspecto
“ralo”  (sem  viscosidade)  e  que  não  produza
espuma característica.

07

LIMPADOR  DESINFETANTE  LÍQUIDO,
ação  germicida  e  bactericida,  composição
básica  cloreto  de  benzalcônio,  tensoativos,
corantes,  fragrâncias,  veículo  e  outras
substâncias químicas permitidas. Galão com 5l
contendo  a  marca  dados  do  fabricante,
procedência,  lote e validade.  Validade mínima
de 12 (doze) meses. 
Obs: 
-  Deverá  ser  fornecido  catálogo  de  essências
juntamente com a proposta de preços escrita, na
contratação  será  informada  a  essência  que
deverá ser fornecida;
-  Não  será  aceito  produto  sem  odor
característico.

Bombona de 5
litros 60 R$ R$

08

LIMPADOR  PERFUMADO com  álcool,
composição básica lauril éter sulfato de sódio,
água,  corantes,  essência  e  demais  substâncias
químicas galão com 5l contendo a marca, dados
do  fabricante,  procedência,  lote  e  validade.
Validade mínima de 12 (doze) meses.
Obs: 
-  Deverá  ser  fornecido  catálogo  de  essências
juntamente com a proposta de preços escrita, na
contratação  será  informada  a  essência  que
deverá ser fornecida;
-  Não  será  aceito  produto  sem  odor
característico.

Bombona de 5
litros 150 R$ R$

09

LIMPADOR  MULTIUSO.  Desinfetante  e
desengordurante de uso geral, para pisos, pias,
banheiros,  paredes  e  ralos.  Desinfeta,
desengordura, limpa e odoriza. Galão de 5L. A
embalagem  deverá  conter  externamente  os
dados de identificação, procedência, número do
lote,  validade.  Validade  mínima  de  12  (doze)
meses.
Obs: 
-  Deverá  ser  fornecido  catálogo  de  essências
juntamente com a proposta de preços escrita, na
contratação  será  informada  a  essência  que
deverá ser fornecida;
-  Não  será  aceito  produto  sem  odor
característico.

Bombona de 5
litros 60 R$ R$
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10

LUSTRA  MÓVEIS. Composição:  ceras,
silicones,  emulsificantes,  espessante,
conservante,  solvente  alifático,  coadjuvante,
fragrância  e  água,  embalagem  200ml.  Com
fragrância:  perfume  suave,  jasmim,  floral  ou
lavanda. Validade mínima de 12 (doze) meses.

Frasco 200ml 60 R$ R$

11

SABÃO  EM  PÓ.  Material:   tensoativo,
enzimas,  água,  perfume,  tamponantes,
coadjuvantes,  sinergista,  branqueador  ótico  e
corante, biodegradável, aromatizado.
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Pacote de 1kg. 20 R$ R$

12

SABONETE  LÍQUIDO para  as  mãos,
composição  básica  lauril  éter  sulfato  de
cocoamidopropril  betaína,  conservantes,
antioxidantes,  água,  fragrância  e  outras
substâncias  químicas  permitidas,  com  ótima
viscosidade.  Produto  acondicionado em galão
de 5L com válvula, contendo a marca, dados do
fabricante,  procedência,  lote  e  validade.
Validade mínima de 12 (doze) meses. 
Obs: 
-  Deverá  ser  fornecido  catálogo  de  aromas
juntamente com a proposta de preços escrita, na
contratação será informado o aroma que deverá
ser fornecido;
-  Não será  aceito produto com aspecto “ralo”
(sem viscosidade)  e  que não produza  espuma
característica.

Bombona de 5
litros 50 R$ R$

13

SAPONÁCEO  MULTIUSO cremoso  com
cloro  ativo.  composição  básica  tensoativo
aniônico, agente de branqueamento, veículo e
demais substâncias químicas permitidas. deve
apresentar ótima viscosidade (no mínimo 800
cp)  e  não  possuir  grumos.  Frasco  com  no
mínimo  250ml  contendo  a  marca,  dados  do
fabricante,  procedência,  lote  e  validade.
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Frasco 16 R$ R$

14

ESPONJA  DE  LIMPEZA  MULTIUSO,
dimensões  aproximadas 11cm x 7,4 cm x 2,3
cm,  dupla  face,  material  poliuretano  e  fibra
sintética com função bactericida.  

Unidade 50 R$ R$

15
ESCOVA  PARA  LIMPEZA  DE  VASO
SANITÁRIO, de plástico rígido, com suporte,
cerdas de nylon, com cabo de aprox. 20 cm. 

Unidade 20 R$ R$
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16

LUVA  DE  LÁTEX  MULTIUSO  (par).
fabricada  em  látex  natural,  na  COR
AMARELA.  formato  anatômico,  texturizada
na palma e nos dedos para evitar deslizamentos.
disponível  nos  tamanhos  P,  M  e  G.  na
contratação  será  informado  o  tamanho  que
deverá  ser  fornecido.  Validade  mínima  de  12
(doze) meses.

Par 120 R$ R$

17

LUVA  DE  LÁTEX  MULTIUSO  (par).
fabricada  em  látex  natural,  na  COR  AZUL.
formato anatômico, texturizada na palma e nos
dedos para evitar deslizamentos. Disponível nos
tamanhos  P,  M  e  G.  na  contratação  será
informado o tamanho que deverá ser fornecido.
Validade mínima de 12 (doze) meses.

Par 120 R$ R$

18
PANO  MULTIUSO  semi-descartável (tipo
"perfex"). Rolo com 300 metros

Rolo 01 R$ R$

19
PANO  DE  PRATO.  Composição:  100%
algodão,  branco,  liso,  tamanho  aproximado
50cm x 75 cm, embainhado

Unidade 12 R$ R$

20

SACO  PARA  LIXO,  capacidade  20  litros,
mínimo 3 microns de espessura, na cor preta.
Material  em conformidade  com as  normas  da
ABNT e NBR. 

Pacote c/ 100
un 90 R$ R$

21

SACO  PARA  LIXO,  capacidade  60  litros.
Dimensões aproximadas 63cm x 70cm, mínimo
6 microns de espessura, na cor preta, solda no
fundo reto. Material em conformidade com as
normas da ABNT e NBR. 

Pacote c/ 100
un 40 R$ R$

22

SACO  PARA LIXO,  capacidade  100  litros.
Dimensões  aproximadas  75cm  x  105cm,
mínimo  8  microns de  espessura,  cor  preto,
solda no fundo reto. Material em conformidade
com as normas da ABNT e NBR. 

Pacote com
100 unidades 30 R$ R$

23

SACO  PARA LIXO,  capacidade  200  litros,
Dimensões  aproximadas  100cm  x  115cm,
mínimo 10 microns de espessura, na cor preta.
Material  em conformidade  com as  normas  da
ABNT e NBR.  

Pacote c/ 100
un 06 R$ R$

24

VASSOURA com corpo revestido em plástico
rígido  Vassoura  com  corpo  revestido  em
plástico  rígido  com extremidade  Rosqueada  e
cerdas  em nylon  medindo  de  26  a  30  cm de
Comprimento  x  4,5  a  5  cm de  largura.  Sem
cabo.

Unidade 10 R$ R$

25
PAPEL HIGIENICO rolão  300m,  100%  de
fibras celulósicas virgens, branco, luxo. 

Fardo c/ 8
unid. de 300m.

120
fardos

R$ R$

ANO 2022 - Edição Complementar 1 - 2882 - Data 30/09/2022 - Página 4 / 5



26
TOALHA DE  PAPEL auto  corte,  produzido
com 100% de fibras celulósicas virgens, branco,
extra luxo, 32gr.

Fardo c/ 6
rolos de 200m

160
fardos

R$ R$

27

DISPENSER  PARA PAPEL HIGIÊNICO -
corpo  em  plástico  polipropileno,  fechamento
com chave, com visor para verificação do nível
de papeis acompanhado de kit para fixação na
parede contendo buchas e parafusos, contendo
fechadura  com  chave  em  plástico  ABS.
Capacidade: para utilização de papel higiênico
rolão 300/600 metros; Dimensões aproximadas:
270 x0130 x 280mm.  

Unidade 15 R$ R$

28

ASSENTO SANITÁRIO convencional em 
polipropileno (plástico), fechamento comum, 
oval, cor branca, com material de fixação em
plástico.
Medidas aproximadas:
- altura do assento sanitário fechado: 4cm;
- largura do assento sanitário: 37cm;
- comprimento do assento: 42cm;
- distância dos furos do assento sanitário: 15cm.

Obs: compatível com vaso Celite.

Unidade 15 R$ R$

VALOR TOTAL R$

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, após
o recebimento dos itens, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito.

Entrega: em até 10 (dez) dias, a contar da data do envio da Ordem de Compra.

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

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br  ou entregue no endereço
Rua General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, 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  A  CONTAR  DA  DATA  DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta:                  /       /

_____________________________                                     
Assinatura do responsável
Proponente
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