
 

 

Av. Santos Ferreira nº 1895 – Nossa Senhora das Graças - Canoas/RS - CEP 92.025-502 

Fone: (51) 3059-4922 - www.fmsc.rs.gov.br 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N°. 14/2017 

 A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento com 

intuito de instruir o processo administrativo para a contratação de empresa especializada para 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, em atendimento às demandas da FMSC. 

Descrição 

Item Serviços de instalação elétrica a serem realizados: Valor Total 

1 

Mezanino do Prédio: 

- Trocar a localização de instalação de 01 (um) ar condicionado split 

60.000 BTUs e 02 (dois) splits de 24.000 BTUs; 

- Instalação elétrica em 08 (oito) mesas com filtros de linha. 
 

Pavimento Térreo do Prédio: 

- Instalação elétrica em 26 (vinte e seis) mesas com filtros de linha. 

- Instalação de eletrocalha; 

- Trocar posição elétrica do equipamento de relógio ponto; 

- Separar elétrica e lógica nas eletrocalhas existentes. 
 

Os serviços serão executados no prédio sede da Fundação Municipal de Saúde de 

Canoas, situada na Av. Santos Ferreira, 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS. A 

data e horário serão combinados previamente com a Diretoria Administrativa da 

FMSC. 

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. 

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado na quarta-feira posterior a realização dos serviços, 

mediante aceite dos serviços (emissão, por parte da FMSC, do Termo de Recebimento) e apresentação da 

Nota Fiscal, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço 

Avenida Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS. Cópias da presente solicitação poderão ser 

obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/. 

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 02 (DOIS) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____    

                                                                

__________________________                      ________________________________        

Assinatura do responsável                                  Assinatura do funcionário e matrícula 
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