
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 114/2021

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 dos
serviços de pessoa jurídica especializada na prestação serviços de impressão, cópia e digitalização
de  documentos  (outsourcing),  com  fornecimento  e  instalação  de  equipamentos  de  impressão
novos, ou seja, de primeiro uso, distribuição e substituição de suprimentos (exceto papel), serviços
técnicos de manutenções preventiva/corretiva e fornecimento de software de gerenciamento para
medição  e  controle  das  impressões.  Descrição  e  quantidade  estimada  de  equipamentos  são  os
descritos na tabela abaixo:

Valor fixo

Item Descrição dos equipamentos
Quantidade

ESTIMADA de
equipamentos

Valor fixo
mensal por

equipamento

01

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL 
com franquia de 10.000 (dez mil) páginas (cópia/impressão).
Especificações mínimas: tecnologia de impressão laser ou led, 
40PPM, impressão/cópia duplex. 

04 R$ 

02

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL 
com franquia de 3.000 (três mil) páginas (cópia/impressão).
Especificações mínimas: tecnologia de impressão laser ou led, 
40PPM, impressão/cópia duplex.

23 R$ 

03

IMPRESSORA MONOCROMÁTICA, FUNÇÃO ÚNICA, 
com franquia de 3.000 (três mil) páginas (cópia/impressão).
Especificações mínimas: tecnologia de impressão laser ou led, 
40PPM, duplex.

22 R$ 

04

IMPRESSORA POLICROMÁTICA MULTIFUNCIONAL, 
com franquia de 2.500 (duas mil e quinhentas) páginas 
(cópia/impressão).
Especificações mínimas: tecnologia de impressão laser ou led, 
28PPM, impressão/cópia duplex.

03 R$ 

Valor variável
(para pagamentos mensais excedentes, ou seja, volume de impressão que superar a franquia) 

Item Descrição Valor unitário

01 Página A4 preto e branco impressa ou copiada R$

02 Página A4 colorida impressa ou copiada R$
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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 no mês subsequente a prestação de serviços mediante a
emissão da NF/Fatura, atestando os serviços prestados. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Rua Doutor
Barcelos 1600, Centro, Canoas/RS.
Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 01 (UM) DIA ÚTIL A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

                                                                                            
______________________________                                     _____________________________________
     Assinatura do responsável                                                        Assinatura funcionário FMSC e matrícula  
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