
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 71/2020

A Fundação Municipal  de  Saúde de Canoas torna pública  a  solicitação de orçamento  para  a
seleção de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para a contratação de
CÁLCULO  DE  VERIFICAÇÃO  E  CONFERÊNCIA  em  atendimento  às  demandas  da  Fundação
Municipal de Saúde de Canoas.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Item Descrição Valor Total

01

- apuração dos valores  aportados mensalmente  pela  FMSC, referentes  aos
contratos  nº  452  e  453,  firmados  entre  a  FMSC  e  a  contratada  (contrato
anulado), para aquisição de plano de previdência complementar e pecúlio; 
- evolução de todos valores pagos mensalmente pela FMSC, a partir de maio

de 2014 até fevereiro de 2017, computando os índices de aplicação financeira
mensal; 
- evolução de todos os valores apostados pela FMSC até a data da devolução; 
- apuração de possível diferença entre os valores aportados pela FMSC e o

efetivamente  devolvidos  pela  operadora  de  planos  de  previdência
complementar privada,  por força da anulação dos contratos (452 e 453). 
  -  elaboração de relatório consubstanciado,  contemplando todas as etapas

desde  a  contratação,  até  a  anulação  do  contrato  (janeiro  de  2017),
demonstrando  os  critérios  e  as  metodologias  aplicadas,  ratificando  ou
retificando o valor restituído à FMSC, pela contratada; 
- apresentação dos cálculos em anexo e dos documentos comprobatórios;

R$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$

O trabalho ora requisitado destina-se a verificação da correção dos valores restituídos à FMSC, por
ocasião de anulação de contrato de adesão a Planos de Previdência Complementar/pecúlio (nº 452 e
453), firmados com empresa operadora plano de previdência complementar privada, posteriormente
anulado pela FMSC, por irregularidades, cujos aportes de recursos foram realizados entre maio de
2014  até  fevereiro  de  2017).  Nesse  sentido,  a  apresentação  da  proposta  de  orçamento  deverá
considerar:  a  necessidade  de  recebimento,  qualificação  e  organização  dos  documentos
disponibilizados pela FMSC; eventual necessidade de digitalização de documentos; pesquisa sobre a
opção da operadora de plano de previdência  por  ocasião da aplicação financeira  dos  respectivos
recursos apostados nos planos, bem como o levantamento dos índices de aplicação utilizados pela
empresa contratada, durante o período de aporte.     

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS, ou outras despesas se houver.

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:
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FONE:                                                      E-MAIL:

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

Prazo para execução dos serviços: prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de recebimento da
ordem de compra/serviço.

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal, através
de boleto bancário ou dados de conta para depósito.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço: Rua
Doutor Barcelos, nº 1600, Bairro Centro, Canoas/RS.

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

DEVOLVER  ESTA PROPOSTA ATÉ  03  (TRÊS)  DIAS  ÚTEIS  A CONTAR  DA DATA  DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____                                                                                      

___________________________                              ______________________________________
     Assinatura do proponente                                      Assinatura do funcionário e matrícula – FMSC
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