
ERRATA

O  documento  abaixo  publicado  na  Edição  nº  2456  de  01/02/2021  do  Diário  Oficial  do
Município de Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 04/2021

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 a
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,  em atendimento  às  demandas  da  Fundação Municipal  de
Saúde de Canoas.

Item                                                                 Descrição

01

01  (um)  Imóvel  para  locação  com  área  total  de  no  mínimo  650m²  para  a
instalação da sede administrativa da FMSC.

 Características essenciais:
 No mínimo 04 sanitários, sendo 01 com acessibilidade.
 Ventilação (circulação de ar) em todas as áreas.
 Área de Acesso externa com grades.
 Condições:
  02 meses de carência (para a realização de adaptações estruturais antes da instalação
da sede administrativa).
Serão de responsabilidade do proprietário do imóvel: 
 PPCI
 Manutenção predial incluindo rede elétrica e hidráulica e as respectivas despesas, cuja
manutenção deverá ser realizada no prazo máximo de 24 horas para pequenos reparos
(troca de lâmpadas, troca de torneira) e os demais a negociar. 

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 mensalmente 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
Avenida Doutor Barcelos, 1600, Centro, Canoas/RS.

ANO 2021 - Edição 2468 - Data 18/02/2021 - Página 4 / 654



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 responsável Assinatura do funcionário e matrícula

Proponente FMSC
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