
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 018/2022

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 a aquisição de
BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO  para as Centrais de testagens,  em atendimento às demandas da
Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item Descrição Unidade
Quant 

Estimada*
Valor unit.

R$
Valor total

R$

1

FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE
SINDROME GRIPAL – Bloco

personalizado em A5.
Apresentação: Bloco de

21x14,8cm com 100 folhas,
uma via. Características:

gramatura do papel 75g/m².
Impressão preto e branco.
Colagem no cabeçalho. O

produto deve ser entregue em
caixa fechada, sem apresentar
sujidades, rasgos, umidade ou

quaisquer danificações. Modelo
Anexo.

Bloco com
100Unidades

750 R$ R$

                                                                                                          Valor Total:

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.
Da execução: A arte será disponibilizada em arquivo vetor através de solicitação das empresas
interessadas pelo e-mail compras@fmsc.rs.gov.br, devendo a entrega do material acontecer em até 3
(três) dias a contar do envio da Ordem de Compra.
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Da entrega:  os  produtos deverão  ser  entregues  na  Sede  da  Fundação  Municipal  de  Saúde  de
Canoas, localizada na Rua Doutor Barcellos, nº 1600 – Centro – Canoas/RS.
Condições  de  Pagamento: o  pagamento  será  realizado  mediante  apresentação  da  Nota  Fiscal,
através de boleto bancário ou dados de conta para depósito, após a entrega.
A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço
Avenida 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 proponente                                                Assinatura  do funcionário e matrícula
FMSC
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