
ERRATA

O documento abaixo publicado na Edição nº 2307 de 07/07/2020 do Diário Oficial do Município de
Canoas foi publicado com erro. Segue conteúdo correto:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 46/2020

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
empresa especializada em CONFECÇÃO DE CARIMBOS, para atender as demandas desta FMSC.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Item
Quant. Anual
ESTIMADA

Descrição
Valor

Unitário
Valor Total

01 700 unidades
Carimbo automático novo em tinta preta, 
tamanho 38x14mm.

R$ R$

02 350 unidades
Carimbo automático recondicionado (máquina 
fornecida pela FMSC) em tinta preta, tamanho 
38x14mm, troca de texto (troca de silicone).

R$ R$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$

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

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

FONE:                                                      

E-MAIL:

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

Quantidade anual estimada: a quantidade anual foi estimada com base no histórico e previsão
de aumento no quadro de colaboradores da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC),
para um Contrato de 12 (doze) meses. Entretanto,  caso não haja necessidade, a FMSC  NÃO
SERÁ  OBRIGADA a  adquirir  a  totalidade  do  quantitativo  estimado  ao  longo  do  período
contratual de 12 (doze) meses.

Produção: os carimbos serão confeccionados de forma paulatina,  conforme as demandas da
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Entrega: prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da ordem de compra/serviço.
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Retirada: A retirada dos carimbos,  bem como a entrega das  carcaças  a  serem reaproveitadas,  serão
realizadas pela FMSC na sede da empresa contratada.

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mensalmente através de boleto bancário ou dados
de conta para depósito, mediante a apresentação da Nota Fiscal e verificação das certidões negativas, ou
positivas com efeitos de negativa, da empresa (Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista).

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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