
 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 85/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a
seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para a aquisição  ou
locação de  CONTAINER HABITACIONAL PARA A UBS FERNANDES,  em atendimento às
demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item Descrição do Item
Quant.
Unit.

Valor Unit Valor      Total

1
LOCAÇÃO de CONTAINER 
HABITACIONAL medidndo 
aproximadamente 6,00m X 2,30m com 
divisória central que proporcione dois 
ambientes independentes de 
aproximandamente 3,00 X 2,30m.
Piso lavável, sem irregularidades;
Duas portas externas com medidas 
aproximadas 0,94 X 2,09m, com fechadura e 
abertura para fora;
Revestimento interno com isolamento 
termoacústico;
Revestimento do forro e paredes internas em 
PVC na cor branca;
Ambiente climatizado – Ar-condicionado split
quente/frio 10.000 BTUs instalado nos dois 
ambientes;
Toldo frontal medido aproximadamente 6,00 
X 2,00m;
Duas janelas 1,0 X 1,20m, com vidro – Uma 
em cada ambiente;
Duas luminárias de painel led, luz branca – 
Uma em cada ambiente;
Quatro tomadas simples de uso geral 2P+T, 
com circuito 16ª – Duas em cada ambiente;
Duas tomadas específicaspara aparelhos de ar 
condicionado – Uma em cada ambiente;
Distribuição elétrica embutida com tubo 
corrugado;
Rede lógica com dois pontos – Um em cada 
ambiente;
Duas pias com torneira de acionamento com 
temporizador – Uma em cada ambiente; 
Encanamento para rede de hidráulica e de 
esgoto 2 pontos – Um em cada ambiente;
Base de apoio para nivelação;
A manutenção será por conta da empresa 
contratada, devendo ser realizada no turno 
subsequente do pedido de manutenção.

01
R$ R$
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2

AQUISIÇÃO de CONTAINER 
HABITACIONAL medidndo 
aproximadamente 6,00m X 2,30m com 
divisória central que proporcione dois 
ambientes independentes de 
aproximandamente 3,00 X 2,30m.
Piso lavável, sem irregularidades;
Duas portas externas com medidas 
aproximadas 0,94 X 2,09m, com fechadura e 
abertura para fora;
Revestimento interno com isolamento 
termoacústico;
Revestimento do forro e paredes internas em 
PVC na cor branca;
Ambiente climatizado – Ar-condicionado split
quente/frio 10.000 BTUs instalado nos dois 
ambientes;
Toldo frontal medido aproximadamente 6,00 
X 2,00m;
Duas janelas 1,0 X 1,20m, com vidro – Uma 
em cada ambiente;
Duas luminárias de painel led, luz branca – 
Uma em cada ambiente;
Quatro tomadas simples de uso geral 2P+T, 
com circuito 16ª – Duas em cada ambiente;
Duas tomadas específicaspara aparelhos de ar 
condicionado – Uma em cada ambiente;
Distribuição elétrica embutida com tubo 
corrugado;
Rede lógica com dois pontos – Um em cada 
ambiente;
Duas pias com torneira de acionamento com 
temporizador – Uma em cada ambiente; 
Encanamento para rede de hidráulica e de 
esgoto 2 pontos – Um em cada ambiente;
Base de apoio para nivelação;

01

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.
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EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Da entrega: A instalação deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias corridos após a ordem de compras.
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 Avenida
Doutor Barcelos, 1600, Centro, 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 proponente                                                Assinatura do funcionário e matrícula FMSC
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