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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 06/2017 
 

 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 a contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO (TESTES 

E ANÁLISES TÉCNICAS), para atender as demandas desta FMSC. 

Item Descrição dos Serviços Valor 

TOTAL  

01 - Levantamento Radiométrico e Testes de Fuga de Cabeçote em 01 (uma) sala 

de 

Raios X intraoral com emissão de laudo assinado por responsável técnico. 

- Testes de controle de qualidade em 01 (um) equipamento de Raios X 

intraoral com emissão de laudo assinado por responsável técnico. 

 

Relação mínima de testes a serem realizados: 

a. Camada Semi-Redutora; 

b. Exatidão da Tensão do Tubo de Raios X; 

c. Reprodutibilidade da Tensão do Tubo de Raios X; 

d. Exatidão do Tempo de Exposição; 

e. Reprodutibilidade do Tempo de Exposição; 

f. Rendimento do Tubo de Raios X; 

g. Distância Foco-Pele; 

h. Artefatos na Imagem; 

i. Dose de Entrada na Pele do Paciente; 

j. Tamanho do campo de radiação; 

k. Padrão da Imagem Radiográfica; 

 

Características do equipamento avaliado: 

TIPO: Radiologia intraoral; 

FABRICANTE: Procion; 

MODELO: ION 70X 

Nº SÉRIE: 00113009005-B; 
Nº REGISTRO MS: AM80127670002; 

 

R$ 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: 
 R$ 

 

 

Total incluso todos os impostos, taxas e outras despesas se houver. 
EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 

 

Condições de contratação: Os serviços de levantamento e teste deverão ser realizados em até 07 

(sete) dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de serviço. Indispensável que os preços 

sejam válidos por 60 dias. 
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Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a finalização dos serviços e a respectiva 

Nota Fiscal. Estes serviços serão validados pelo Engenheiro da Segurança do Trabalho desta 

Fundação que posteriormente encaminhará a Nota Fiscal para pagamento, sendo este programado 

para próxima quarta-feira do mês corrente. 

 

Caso seja necessária maiores informações, gentileza solicitar através do e-mail 

deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br. 

 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail deise.pinheiro@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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