
 

 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 10/2016 
 

 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 AQUISIÇÃO 

DE PASTAS, MOCHILAS e BOLSAS, para atender as demandas desta FMSC. 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item QTD Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 
140 

unidades 

PASTA para notebook, na cor preta, confeccionado em 

nylon “RIP STOP” (tecido resistente e impermeável), 

reforçada, com divisão interna acolchoada (para proteção 

de notebook), alças de mão e alça tira colo, sendo esta 

última regulável e removível. Com personalização de 

logotipos bordados. 
Logotipos: SUS, brasão da Prefeitura de Canoas e logo da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

R$  R$ 

2 
155 

unidades 

MOCHILA com 40 cm de altura por 29 cm de largura e 

12 cm de profundidade confeccionado em nylon “RIP 

STOP”, na cor verde bandeira ou na cor preta, com tiras 

de compressão nas laterais, alças anatômicas, tira peitoral 

e compartimento acolchoado para região dorsal. Dois 

compartimentos principais e um compartimento auxiliar, 

além de bolsos laterais em tela para carregar garrafa de 

água. Tecido revestido internamente com poliuretano, 

resistente à água. Com personalização de logotipos 

bordados. 

Logotipos: Saúde da família, SUS, brasão da Prefeitura 

de Canoas, Fundação Municipal de Saúde de Canoas e a 

escrita "Agente comunitário de Saúde”. 

R$  R$ 

3 
54 

unidades 

BOLSA DE LONA PADRÃO FUNASA - Bolsa 

confeccionada padrão FUNASA, impermeável, em tecido 

de lona nº 10, 100% na cor azul marinho ou preta a tira-

colo regulável na altura. Dimensões de 64cm de altura 

com a aba aberta, 31cm com a aba fechada, 20 cm de 

fundo, com foles laterais, 04 divisões internas, costuras 

com reforço - aba do tecido voltada para o interior da 

costura, sem apresentar continuidade, planas para evitar 

enrugamento, debruadas com cadarço em polipropileno e 

de cantos arredondados. Aba de fechamento: formada por 

prolongamento da parte superior com dobras em cadarço 

polipropileno, largura de 50mm. Bolso interno sem 

lapela, com altura de 44cm e 25mm de fundo. Localizado 

na aba superior da bolsa, sob a aba de fechamento. Alça 

da bolsa com cadarço em polipropileno e regulagem 

através dos passadores em ferro cromado e fixado à bolsa 

com costuras em ‘X’, com ombreiras em nylon preto, 

compostas aindas de 04 divisórias e duas bolsas 

sanfonadas em cada lateral para comportar dosadores. 

Bolsa com visor para identificação do agente de campo 

R$  R$ 



 

 

na parte frontal. Com personalização de logotipos 

bordados. 
Logotipos: SUS, brasão da Prefeitura de Canoas, 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas e a escrita 

"Agente de Combate às Endemias”. 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 

 

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

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 
 

Os produtos deverão ser entregues em até 30 dias consecutivos, contados da data do recebimento de sua ordem 

de serviço. Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias. 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado na quarta-feira seguinte a entrega dos produtos, 

acompanhados da respectiva NF/Fatura. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail deise.pinheiro@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida 

Santos Ferreira 1895, 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 A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 
 

                                                                                             
______________________                                                           _________________________________ 

Assinatura do responsável                                                                     Deise Pinheiro – Matricula 89    

                                                                                                  Assinatura do funcionário e matrícula   
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