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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 12/2016 
 

 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 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, para atender as demandas desta FMSC. 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item Descrição 
Valor 

Mensal 

Valor Total 

Anual 

1 

Prestação de serviços de contabilidade pública e assessoria 

financeira e de recursos humanos. Compreendendo serviços 

contábeis, orçamentários, patrimoniais, folha de pagamento (cerca de 

700 funcionários) e integração bancária, administrando e calculando 

salários, férias, rescisões, entre outros processos, a partir do 

recebimento do banco de dados fornecido por esta Fundação, 

gerações de cargas do aplicativo do TCE/RS e prestação de contas 

para a Receita Federal, Ministério Público e Previdência Social, 

confecção e apresentação de DIPJ, DIRF, RAIS, CAGED, orientação 

nas defesas junto as prestações de contas com o  TCE/RS ou outros 

órgãos fiscalizadores, bem como outros serviços relacionados a 

natureza deste objeto. 
A empresa deverá fornecer/compartilhar licença de seu software de 

folha de pagamento, além de migrar os dados atuais do sistema 

utilizado pela FMSC. Observando que todos os custos já devem estar 

inclusos no valor mensal dos serviços. 

R$  R$ 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 

 

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver. 
 

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 
 

Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias. 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado mensalmente na terceira ou quarta quarta-feira do mês 

subsequente a prestação dos serviços, mediante emissão da respectiva NF/Fatura. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida 

Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS.  
Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/. 
 
DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 

                                                                                        
______________________                                                           _________________________________ 
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