
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N°. 42/2022

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 licitatório para a
contratação de serviços CÁLCULOS E PERÍCIAS JUDICIAIS, para atender as demandas desta
FMSC.

Especificação do serviço:  Os serviços compreendem a contratação de empresa especializada em
cálculos contábeis com a emissão de parecer técnico, contendo todos os parâmetros utilizados,
memória de cálculo e demais dados e informações necessárias, a critério da Fundação, incluindo
os seguintes serviços:
a. Elaboração de cálculos de liquidação de decisões judiciais;
b. Impugnação  de  cálculos  apresentados  pela  parte  adversa  ou  pelo  perito  nomeado  pelo  juízo,

quando em desconformidade com a decisão judicial ou legislação aplicável ao caso;
c. Atualização  de  cálculos  judiciais  ou  que  instruem feitos  judiciais,  como  execuções,  ações  de

cobrança, RPV, precatórios;
d. Manifestações em geral referente a cálculos apresentados pela parte contrária, contadoria judicial

ou perito judicial;
e. Demonstrativo  de  cálculos  e  demais  subsídios  para  o  jurídico  atuar  em processos  judiciais  e

administrativos, em caso de necessidade; 
f. Elaboração de quesitos contábeis;
g. Se houver designação de perícia deverá funcionar como assistente técnico pericial da FMSC.

 Item Descrição
Quantidade

(A)
Valor

Unitário (B)
Valor Total

(A*B)

Processos 
Trabalhistas

01
Elaboração de cálculos de 
liquidação

1009 R$ R$

02
Impugnação aos cálculos da parte 
contrária 

1009 R$ R$

03 Atualização dos cálculos liquidação 1009 R$ R$

04 Assistência em perícia 1009 R$ R$

Processos
Cíveis

05
Elaboração de cálculos de 
liquidação 

1009 R$ R$

06
Impugnação aos cálculos da parte 
contraria

1009 R$ R$

07 Atualização dos cálculos liquidação 1009 R$ R$

08 Assistência em perícia 1009 R$ R$

Valor total do orçamento R$ 
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Ações
Plúrimas 
Coletivas 
(*)

01
Elaboração de cálculos de 
liquidação

24 R$ R$

02
Impugnação aos cálculos da parte 
contraria 24 R$ R$

03
Atualização dos cálculos de 
liquidação 

24 R$ R$

04 Assistência em perícia 24 R$ R$

Valor total do orçamento R$ 

 (*) Critérios a serem considerados para a cotação dos itens das AÇÕES PLÚRIMAS
COLETIVAS: 

Na  hipótese  de  ações  com  litisconsórcio  ativo  ou  movidas  por  sindicatos  ou  órgãos
representativos  de  uma  categoria,  em  que  há  necessidade  de  elaboração  de  cálculos  de
múltiplos empregados, o valor será pago da seguinte forma: 

a. Ações coletivas com até 10 autores: valor unitário equivalente a um cálculo;

b. Ações coletivas entre 11 e 50 autores: valor equivalente a 02 (dois) cálculos.

c. Ações coletivas entre 51 e 100 autores: valor equivalente a 03 (três) cálculos;

d. Ações coletivas entre 101 e 150 autores: valor equivalente a 04 (quatro) cálculos;

e. Ações coletivas com mais de 150 autores: valor equivalente a 05 (cinco) cálculos.

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

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

Condições de pagamento: O pagamento pelos serviços contratados será efetuado pela FMSC
em até 30 dias corridos após o ateste da Nota Fiscal. 

Prazo para execução dos serviços: Os prazos para cumprimento das solicitações serão fixados
pelo advogado requisitante no envio do requerimento, assegurado o prazo mínimo de 03 (três)
dias  úteis  para  cumprimento,  exceto  em  caso  de  urgência  justificada,  hipótese  em  que  o
advogado poderá fixar prazo inferior.
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Local da execução dos serviços:  Os serviços serão prestados ao setor jurídico da Fundação,
sendo que a execução dos mesmos será realizada na sede da própria empresa contratada. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço 
Rua Gal. Salustiano nº 678, Mal. Rondon, 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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