
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 075/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para
instrução  de  processo  administrativo  visando  a  contratação  de  empresa  especializada  para  a
prestação  de  serviços  de  realização  de  DIAGNÓSTICO  PREPARATÓRIO  PARA
QUALIFICAÇÃO DE ACS,  em atendimento  às  demandas  da  Fundação Municipal  de  Saúde  de
Canoas (FMSC).

Item Descrição Unidade
Quantidade

estimada
Valor Unitário

Valor Total 

1

Diagnóstico Preparatório para qualificação dos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Realização  de  diagnóstico  para  identificar  o
perfil dos Agentes Comunitários de Saúde e da
Rede de Atenção Primária do município. Além
do diagnóstico o documento deverá apresentar
uma proposta de treinamento para os Agentes
Comunitários  de Saúde com foco no E-SUS,
trazendo resposta e proposições de intervenção
às  dificuldades  que  por  ventura  sejam
identificadas no relatório.

Hora 
técnica 30 R$ R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

1. Metodologia:

1.1.  Encontro  presencial  com equipe  de  gestão  da  FSMC para  alinhamento  das  expectativas  acerca  da
atividade;
1.2. Reunião de sensibilização dos participantes;
1.3. Entrevista/coleta de dados com os agentes de saúde ativos no município;
1.3.1. Aplicação de um questionário básico podendo ser complementado durante a entrevista, considerando o
perfil do ACS; 
1.3.2.  As  entrevistas  deverão  acontecer  em  horários  combinados  com  agente  de  saúde,  podendo  ser
realizadas a noite ou final de semana, de modo que ele esteja completamente sensibilizado da importância e
possa responder as questões e falar livremente;
1.4. Antes de cada ciclo deverá acontecer um momento de escuta com os enfermeiros dos ACS, de modo a
ouvi-los sobre o trabalho e sobre o perfil dos agentes comunitários de saúde sob a supervisão.

2. Cronograma:

2.1. Reunião inicial (1 dia);
2.2.. Entrevistas com os ACS e Enfermeiros (15 dias);
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2.3. Análise de dados e elaboração do relatório (5 dias);
2.4. Entrega e apresentação presencial, aos Gestores da FMSC, do relatório e da proposta de treinamento
para os ACS (1 dia).
2.5. A entrega e apresentação do relatório deverá ocorrer em até 30 dias após a reunião inicial.

3. Pagamento:

3.1. O pagamento somente será realizado após a entrega do(s) produto(s)/serviço(s) contratados e aprovação
pela Fundação Municipal de Saúde de Canoas, mediante apresentação da nota fiscal que será devidamente
atestada pelo fiscal/gestor do contrato.

3.2.  As  notas  fiscais  apresentadas  deverão  estar  acompanhadas  de  cópias  autenticadas  das  guias  de
recolhimento do INSS, FGTS e ISS, relativas aos serviços prestados no mês imediatamente anterior, bem
como certidões negativas de débitos atualizadas junto ao INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL,
MUNICIPAL E PROVA DE REGULARIDADE DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT).

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

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

Pedidos  de  esclarecimento,  se  houver  necessidade,  deverão  ser  encaminhado  para  o  e-mail
compras@fmsc.rs.gov.br.

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

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

                                                                                           

______________________________________                                            
Assinatura do proponente                                           
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