
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 73/2022

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 aquisição  de
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de
Canoas (FMSC).

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

01

Conjunto Carrinho de limpeza multifuncional para 
limpeza úmida e seca.
Carrinho com estrutura em 100% polipropileno, 04 
colunas de sustentação, composto por um bolsa de vinil 
(Saco coletor com capacidade aproximada de  90 
litros/50 kg), com sistema de fixação dos sacos de lixo 
através de hastes metálicas, com tampa removível para 
acondicionar acessórios, zíper frontal para retirada de 
saco de lixo, com apoios e espaços para 
acondicionamento de pás, placas e cabos. 
COMPOSIÇÃO: Estrutura 100% em polipropileno. Saco
coletor em vinil com capacidade aproximada de  90 
litros/50 kg, rodas em polipropileno revestido de PVC.
Conjunto do Carrinho de Limpeza composto por: 
- 01 Carro com Bolsa em Vinil; 
- 02 Baldes de 15 Litros cada, em cores diferentes (01 
de cada cor);
- 01 Cavalete para Espremedor;
- 01 Espremedor;
- 02 Cabos Alumínio 1,40 m;
- 01 Haste Americana e 01 Refil de Algodão 320g 
(para limpeza úmida);
- 01 Armação Mop pó - Medida 60cm;
- 01 Refil Mop Pó - Medida 60cm;
- 01 Pá coletora com cabo de aproximadamente 60cm;
- 01 Placa Sinalizadora.
Medidas aproximadas de Cubagem do Carrinho de 
Limpeza Montado: 50cm (C) x 40cm (L) x 84cm (A).

 

02
conjuntos

R$ R$
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02
Refil de algodão mop úmido (para uso em haste 
americana).

24
unidades

R$ R$

03

Refil móp pó 60cm. Composto por fios 100% acrílicos, 
parte superior confeccionada em tecido sintético lavável 
e de fácil secagem. Resistente ao encolhimento. Fixação 
através do encaixe na armação.

08
unidades

R$ R$

04 Mangueira com 50 metros
01

unidade
R$ R$

05

Lavadora de alta pressão lavadora alta pressão, com no 
mínimo as seguintes especificações: contendo 01 
mangueira de alta pressão de no mínimo 5 metros; 01 
cabo de força de no mínimo 5 metros; e 01 pistola 
plástica de alta pressão; potência de no mínimo 1450 
watts; frasco para detergente (interno); pressão de 
trabalho 2200 libras; vazão de 330 l/h; carrinho com alça 
para transporte. Voltagem: 110v. Garantia de 12 meses

01
unidade

R$ R$

06

Rodo limpa vidros duplos função uma régua flanela com 
aproximadamente 35cm de largura e uma régua de 
borracha 25,5cm. Com cabo de alumínio de, no mínimo, 
150cm.

02
unidades

R$ R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

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

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 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/____/______

___________________________________                                     
Assinatura do responsável
Proponente
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