
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 011/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos para a
seleção de proposta vantajosa para LOCAÇÃO DE CONTAINER HABITACIONAL, através de
contratação direta, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item Descrição do Item
Quant.
Unit.

Valor
Unitário
Mensal

Valor Total
Mensal

01

Locação de container habitacional medindo aproximadamente 6,00m
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 instalado;
Toldo frontal medido aproximadamente 6,00 X 3,00m;
Quatro janelas 1,0 X 1,20m, com vidro;
Duas luminárias de painel led, luz branca;
Quatro tomada simples de uso geral 2P+T, com circuito 16A;
Uma tomada específica para o aparelho de ar condicionado;
Distribuição elétrica embutida com tubo corrugado;
Rede lógica com dois pontos; 
Duas pias com torneira de acionamento com temporizador;
Encanamento para rede de hidráulica e de esgoto 2 pontos;
Base de apoio para nivelação. 06 

unidades
R$ R$
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02

Locação de container habitacional medindo aproximadamente 4,00m
X 2,30m.
Piso lavável, sem irregularidades;
Porta  externa  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 instalado;
Janelas 1,0 X 1,20m, com vidro;
Janela basculante no banheiro;
Banheiro com lavatório e vaso sanitário;
Duas luminárias de painel led, luz branca;
Quatro tomada simples de uso geral 2P+T, com circuito 16A;
Uma tomada específica para o aparelho de ar condicionado;
Distribuição elétrica embutida com tubo corrugado;
Uma pia com torneira;
Encanamento  para  rede  de  hidráulica  e  de  esgoto  (banheiro  e
cozinha);
Base de apoio para nivelação.

01
unidades

R$ R$

VALOR TOTAL R$ 

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

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

2. Das condições de execução:
2.1.  O valor do frete, montagem e instalação deve estar incluso no valor 

orçado;

2.2.  São 3 (três) endereços de Entrega: 
2.2.1. Rua Vinte e Um de Março, n° 100, Setor 4A - Canoas/RS.;
2.2.2. Rua São Borja, nº 395 – Bairro Mathias Velho – Canoas/RS;
2.2.3. Rua Edgar Fritz Muller, nº 430 – Bairro Rio Branco – Canoas/RS.

2.3. Prazo de entrega e montagem em até 7 dias a partir da ordem de início
do serviço.

2.4. A contratada será responsável pela montagem da estrutura;
2.5.  Forma entrega: Única;
2.6.  A necessidade de manutenção ou suporte ficará por conta empresa 

LOCADORA;

3. Da vigência:
3.1. O contrato decorrente desta Chamada de Orçamento nº 011/2022 terá prazo de vigência de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da Publicação da Súmula Contratual no Diário Oficial do Município
de Canoas.

4. Condições de Pagamento: 
4.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias a contar da data do protocolo da nota
fiscal/fatura que deverá ser entregue até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos
serviços, sendo que na Nota Fiscal deverá constar o mesmo CNPJ da Proposta contratada.

4.1.2.  Juntamente  com  a  nota  fiscal,  a  Contratada  deverá  apresentar  os  documentos  de
regularidade  fiscal  e  trabalhista  (Certidão Negativa  de Débitos  relativos  aos Tributos  Federais  e  à
Dívida  Ativa  da  União;  Certidão  Negativa  Estadual;  Certidão  Negativa  Municipal;  Prova  de
regularidade relativa à Seguridade Social  a ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
Prova de regularidade de Débitos Trabalhistas – CNDT).

5. Disposições gerais: 
5.1.  A  proposta  deverá  ser  encaminhada  ao  e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou  entregue  no
endereço Avenida Doutor Barcelos, 1600, Centro, Canoas/RS.
5.2. Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/  .
5.3.  DEVOLVER  ESTA  PROPOSTA  ATÉ  01  (UM)  DIA  ÚTIL  A  CONTAR  DA  DATA  DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                       

______________________________                                           
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Assinatura do proponente                                                
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