
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
                                                           ORÇAMENTO N° 72/2022

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 para a contratação de SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, em atendimento
às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

ITEM
ILUSTRAÇÃO

DESCRIÇÃO QDE VALOR

01

Serviço  de  calibração  do  Dosímetro
DOS-600  com  emissão  de  certificado
por  laboratório  acreditado  pelo
INMETRO.
Deverá  ser  colado  adesivo  no
equipamento  com  identificação  do
INMETRO,  número  do  certificado  e
data da calibração.

01 R$

02

Serviço  de  calibração  do  Calibrador
CAL-4000 com emissão  de  certificado
por  laboratório  acreditado  pelo
INMETRO.
Deverá  ser  colado  adesivo  no
equipamento  com  identificação  do
INMETRO,  número  do  certificado  e
data da calibração. 01 R$

03

Serviço  de  calibração  do  Luxímetro
Instrutherm LDR-225  com emissão  de
certificado  por  laboratório  acreditado
pelo INMETRO.
Deverá  ser  colado  adesivo  no
equipamento  com  identificação  do
INMETRO,  número  do  certificado  e
data da calibração.

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota
Fiscal, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito, após o atesto do
SESMT quanto à execução do serviço.
Execução  dos  serviços:  Execução  dos  serviços:  os  aparelhos  serão  entregues  e
retirados pela FMSC na sede do laboratório de calibração, desde que o mesmo esteja
localizado em até 30 Km de distância da sede da FMSC (Rua Gal. Salustiano, 678 –
Mal Rondon – Canoas/RS), considerando a distância de deslocamento de carro e não a
distância em linha reta. Caso a referida distância seja maior que 30 Km, os aparelhos
deverão ser retirados e devolvidos pela contratada. O local de retirada é na Rua Gal.
Salustiano, 678 – Mal Rondon – Canoas/RS no horário das 9h às 17h (de segunda à
sexta-feira).
O  prazo  para  execução  dos  serviços:  até  10  dias  úteis  após  a  entrega  dos
equipamentos pela FMSC.
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 General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, Canoas/RS.

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

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA
DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta:    /       /

_____________________________                                     
Assinatura do responsável

Proponente

ANO 2022 - Edição Complementar 4 - 2852 - Data 18/08/2022 - Página 2 / 2


