
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 39/2022

A Fundação  Municipal  de  Saúde  de  Canoas  (FMSC)  torna  público  a  solicitação  de
orçamentos para a seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo
para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, para atender as demandas desta FMSC.

Descrição Sala Metragem aproximada
(largura x altura)

Valor Total Unitário
(por sala)

Aquisição e instalação de persianas 
verticais.
Tecido Soleil translucido, com abertura 
bilateral, com um comando de cada lado,
lâminas giratórias e retráteis para ambos 
os lados; trilho em alumínio anodizado a 
ser fixado na parede ou teto (a empresa 
deverá verificar a opção que seja 
tecnicamente viável em cada ambiente).
Cor: cinza/ grafite

Térreo 4,00m x 3,62m R$

201 3,99m x 3,10m R$

202 5,10m x 3,10m R$

203 4,47m x 1,90m R$

301 4,51m x 3,10m R$

302 4,56m x 3,10m R$

303 4,43m x 1,90m R$

401 3,93m x 3,10m R$

402 4,10m x 3,10m R$

403 4,43m x 1,90m R$

501 3,99m x 3,10m
(aproximada)

R$

502 5,10m x 3,10m
(aproximada)

R$

503 4,43m x 1,90m
(aproximada)

R$

Salão (6º andar) 5,07m x 2,32m R$

VALOR TOTAL (14 instalações) R$

Observações:

1. É facultado vistoria do local  para emissão do orçamento.  Já para a confecção das persianas,
obrigatoriamente todos os vãos/aberturas deverão ser medidos novamente pela Contratada para os
serviços, a fim de que os acabamentos sejam adequados para cada vão/abertura existente.

2. Deverá ser fornecida garantia das persianas e das instalações por 12 (doze) meses,  mediante
Termo de Garantia. 
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2.1. A Garantia dos materiais e serviços executados, contra todos os defeitos, vícios e falhas
de execução e funcionamento, considerando-se as condições normais de uso, por um período de no
mínimo 1 (um) ano, a partir do recebimento definitivo.

3. Os custos de instalação devem ser mensurados e inclusos nos valores totais propostos. 

4.  As instalações nas salas do 5º andar (salas 501, 502 e 503) poderão ser solicitadas em período
posterior às demais instalações. 

5. Os serviços de instalação deverão ser realizados em até 07 (sete) dias úteis, contados da data de
recebimento da ordem de serviço. 

6. Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias.

7. Caso a empresa queira realizar uma visita para formular seu orçamento, esta pode ser agendada,
exclusivamente, através do e-mail compras@fmsc.rs.gov.br

8.  Condições de pagamento: o  pagamento  será  efetuado  após  conclusão  dos  serviços,
acompanhados da respectiva Nota Fiscal.

9. As instalações nas salas do 5º andar (salas 501, 502 e 503) poderão ser solicitadas em período
posterior às demais instalações.

10. 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.

11. Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/.

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

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

____________________________________                                            
Assinatura do responsável                                                               
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