
ERRATA

Segue abaixo retificação do documento publicado na Edição nº 2885, página 1, de 05/10/2022 do Diário Oficial
do Município de Canoas (DOMC)

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N°. 88/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento, para
a seleção de proposta mais  vantajosa com intuito  de instruir  o processo administrativo para a
renovação  ou contratação  de  SEGURO PREDIAL E DE BENS MÓVEIS,  para  atender  as
demandas desta FMSC.

SEGURO PREDIAL

Item Coberturas desejadas
Valor mínimo de 
indenização 
desejado

Valor 
Prêmio 
Líquido R$

    Franquia
Limitado ao 
mínimo de 

Incêndio, raio, Explosões, Fumaça
e Queda de Aeronaves.

R$ 7.000.000,00 R$

Perda / pagamento de aluguel R$ 25.000,00 R$

Vidros R$ 30.000,00 R$

Responsabilidade Civil  Operações
(Contra Terceiros)

R$ 50.000,00 R$ 

Vendaval,  furacão,  ciclone,
tornado,  granizo  e  impacto  de
veículos. 

R$ 50.000,00 R$

                 VALOR TOTAL DO PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL R$  R$ 

SEGURO BENS MÓVEIS

Item Coberturas desejadas
Valor mínimo 
de indenização 
desejado

Valor Prêmio 
Líquido R$

     
Franquia

Limitado ao
mínimo de

Incêndio,  Raio,  Explosões,
Fumaça e Queda de Aeronaves

R$ 835.000,00 R$

Danos Elétricos e curto circuito R$ 50.000,00 R$

Vendaval,  furacão,  ciclone,
tornado,  granizo  e  impacto  de
veículos. 

R$ 20.000,00 R$

Roubo/Furto Qualificado de Bens R$ 392.000,00 R$
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Perda / pagamento de aluguel R$ 150.000,00 R$

               VALOR TOTAL DO PRÊMIO LÍQUIDO
TOTAL R$  

  R$ 

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

Informações complementares: 

a) A área total do prédio é de 1.516,76 m² e área interna de 1.290,64m²;

b) O prédio possui um andar térreo e mais 5 andares;

c) Possui alarme com sensores de presença, extintores de incêndio, portão com grades, fechaduras e
monitoramento 24h realizado pela Guarda Municipal de Canoas;

d) Dispõe de sistema de alarme de incêndio e detectores de fumaça;

e) O prédio possui um elevador;

f) A atividade exercida no prédio é administrativa;

g) Imóvel não possui seguro;

h) CNPJ da FMSC: 14.885.499/0001-76

i) Para as indenizações de bens móveis, considerar que deverão ser em “estado de novo”.

As Apólices poderão ser emitidas de 2 formas:

a) Duas apólices distintas, pois o beneficiário do seguro do bem imóvel será o proprietário do 
prédio e a dos bens móveis será a FMSC, ou

b) Uma única apólice onde constam os dois beneficiários, desde que as coberturas sejam separadas 
em item 01 (seguro predial) e 02 (seguro bens móveis).

Visita in loco: se a empresa desejar efetuar uma visita para a melhor elaboração da proposta, deverá
agendar através do e-mail compras@fmsc.rs.gov.br.

Indispensável que os valores sejam válidos por 60 dias  

Condições     de     pagamento: O pagamento será realizado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data do atesto de conformidade da apólice e da apresentação do documento fiscal correspondente.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço
Rua Gal. Salustiano, 678, Marechal Rondon, Canoas/RS – 92.020-310.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/  .
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DEVOLVER  ESTA  PROPOSTA  ATÉ  05  (CINCO)  DIAS  ÚTEIS  A  CONTAR  DA  DATA  DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

                                                                                            
______________________                                        
Assinatura do proponente
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