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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DA JUSTIFICATIVA  

1.1. Este procedimento licitatório, que atende aos requisitos da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 

alterações, visa à contratação de empresa especializada para confecção e aquisição de uniformes, 

bonés, chapéus, mochilas, bolsas e pastas personalizados para os profissionais de saúde da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas, nos moldes da justificativa acostada ao Processo Administrativo nº 

069/2017. 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO E DOS VALORES DE REFERÊNCIA 

2.1. O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o Registro de Preços para 

aquisição de uniformes, bonés, chapéus, mochilas, bolsas e pastas personalizados, conforme 

especificações mencionadas abaixo, para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde 

de Canoas, pelo período de 12 meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços 

(ARP). 

2.2. Para obter a avaliação do custo pela Administração foi realizada a pesquisa de mercado, conforme 

comprovam os documentos anexados ao processo originário. A partir da média dos valores obtidos 

na referida pesquisa, foi definido o valor unitário máximo aceitável para cada item que está sendo 

licitado.   

2.3 A descrição dos itens por lotes, os valores unitários máximos aceitáveis e as quantidades 

estimadas para o objeto licitado constam nos quadros abaixo: 

LOTE 01 

Item Descrição Tamanho 
Quant. por 

tamanho 

Quant. 

Estimada 

Valor 

Unitário 

Máximo 

Aceitável 

  1 

JALECO MANGA LONGA, em tecido Oxford, 

cor branco, tipo longo, manga comprida, com 03 

(três) bolsos, sendo dois na altura da cintura e um 

no meio do peito esquerdo, característica 

adicional: com gola. Na frente e nas mangas 

logotipos em bordado colorido. 

 

 

 

P 150 

287 

unidades 
R$ 42,65 

M 88 

G 33 

GG 12 

XG 2 

XXXG 

2 
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LOTE 02 

Item Descrição Tamanho 
Quant. por 

tamanho 

Quant. 

Estimada 

Valor 

Unitário 

Máximo 

aceitável 

1 

COLETE, modelo unissex, sem mangas, 

confeccionado em brim. Na cor caqui (safari, bege 

escuro), resistente ao uso e às lavagens, 

conservando a cor, fechamento frontal com zíper, 

com 2 (dois) bolsos chapados dianteiros, na frente e 

nas costas logotipo em cores que deverá ser 

confeccionado em bordado. 

P 40 

85 

 unidades 
R$ 51,21 

M 3 

G 30 

GG 5 

XG 5 

XXXG 2 

2 

COLETE, modelo unissex, sem mangas, 

confeccionado em brim, cor azul marinho, 

resistente ao uso e às lavagens, conservando a cor, 

fechamento frontal com zíper, com 2 (dois) bolsos 

chapados dianteiros, na frente e nas costas 

logotipos em bordado colorido. 

P 53 

126 

unidades 
R$ 51,21 

M 45 

G 12 

GG 7 

XG 7 

XXXG 2 

3 

COLETE em cor azul marinho, modelo unissex, 

sem mangas, confeccionado em brim ou em sarja, 

resistente ao uso e às lavagens, conservando a cor, 

fechamento frontal com zíper, com 04 bolsos 

dianteiros (sendo 2 bolsos superiores com 

P 2 

11 

unidades 
R$ 52,38 

M 2 

G 2 

GG 2 

2 

 

JALECO MANGA CURTA, mantendo 30 

centímetros (a partir da altura dos ombros), em 

tecido Oxford, cor branco, tipo longo, manga 

comprida, com 03 (três) bolsos, sendo dois na 

altura da cintura e um no meio do peito esquerdo, 

característica adicional: com gola. Na frente e nas 

mangas logotipos em bordado colorido. 

 

P 150 

287 

unidades 
R$ 41,69 

M 88 

G 33 

GG 12 

XG 2 

XXXG 2 

3 

CALÇA, com bolso e elástico no cós (atrás), com 

2 bolsos na frente chapados, 2 bolsos traseiros, 

tecido em brim, tarja refletiva nas pernas, cor 

azul marinho. 

P 37 

86 

unidades 
R$ 36,17 

M 30 

G 10 

GG 5 

XG 2 

XXXG 2 

Valor total unitário máximo aceitável para o LOTE 01 R$ 120,51 
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fechamento em velcro e com aba em tecido 

refletivo na cor prata e 02 bolsos localizados na 

parte inferior com fechamento em ziper). Nas 

costas, duas faixas verticais de 5cm de largura em 

tecido refletivo de cor prata. Na frente e nas costas, 

logotipos em bordado colorido. 

 

XG 2 

XXXG 1 

4 

COLETE, modelo unissex, sem mangas, 

confeccionado em brim, cor azul marinho, 

resistente ao uso e às lavagens, conservando a cor, 

fechamento frontal com zíper, com 2 (dois) bolsos 

chapados dianteiros, na frente e nas costas 

logotipos em bordado colorido. 

P 15 

41  

unidades 
R$ 51,21 

M 15 

G 5 

GG 3 

XG 2 

XXXG 1 

Valor total unitário máximo aceitável para o LOTE 02 R$ 206,01 

 

LOTE 03 

Item Descrição Tamanho 
Quant. por 

tamanho 

Quant. 

Estimada 

Valor 

Unitário 

Máximo 

aceitável 

1 

CAMISETA de manga curta, confeccionada na 

cor azul marinho em meia malha 100% algodão, 

fio 30.1 penteado, resistente ao uso e as lavagens, 

gola careca em lycra, pesponto duplo, tendo na 

frente e nas costas logotipos em cores (tipo silk 

screen) em serigrafia. 

P 65 

173 

unidades 
R$ 25,53 

M 44 

G 34 

GG 15 

XG 15 

XXXG 0 

2 

CAMISETA de manga longa, confeccionada na 

cor azul marinho em meia malha 100% algodão, 

fio 30.1 penteado, resistente ao uso e as lavagens, 

gola careca em lycra, pesponto duplo, tendo na 

frente e nas costas logotipos em cores (tipo silk 

screen) em serigrafia. 

P 55 

158 

unidades 
R$ 26,15 

M 45 

G 30 

GG 18 

XG 10 

XXXG 0 

3 

CAMISETA de manga curta, confeccionada na 

cor azul marinho em meia malha 100% algodão, 

fio 30.1 penteado, resistente ao uso e as lavagens, 

gola careca em lycra, pesponto duplo, tendo na 

frente e nas costas logotipos em cores (tipo silk 

screen) em serigrafia. 

P 25  

 

73 

unidades 

 

 

 

 

R$ 25,53 

M 30 

G 10 

GG 6 

XG 2 

XXXG 0 
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4 

CAMISETA de manga longa, confeccionada na 

cor azul marinho em meia malha 100% algodão, 

fio 30.1 penteado, resistente ao uso e as lavagens, 

gola careca em lycra, pesponto duplo, tendo na 

frente e nas costas logotipos em cores (tipo silk 

screen) em serigrafia. 

P 30 

58 

unidades 
R$ 26,15 

M 10 

G 10 

GG 4 

XG 2 

XXXG 2 

5 

 

CAMISETA de manga curta, confeccionada na 

cor branca ou colorida em meia malha 100% 

algodão, fio 30.1 penteado, resistente ao uso e as 

lavagens, gola careca em lycra, pesponto duplo, 

tendo na frente o nome do evento/campanha e nas 

costas até 04 (quatro) logotipos em cores (tipo silk 

screen) em serigrafia.   

Obs: Para fins de utilização em campanhas e 

eventos promovidos pela FMSC. 

 

P 100 

400 

unidades 
R$ 28,39 

M 120 

G 100 

GG 40 

XG 30 

XXXG 10 

Valor total unitário máximo aceitável para o LOTE 03 R$ 131,75 

 

LOTE 04 

Item Descrição Tamanho 
Quant. por 

tamanho 

Quant. 

Estimada 

Valor 

Unitário 

Máximo 

aceitável 

1 

 

JAQUETA Unissex fabricada em náilon 

impermeável na cor azul marinho, com 

enchimento de manta acrílica com formação 

em matelassê. Zíper frontal com dentes e 

cadarço em poliéster (na mesma cor do 

tecido). Proteção do zíper do mesmo tecido, 

em toda sua extensão, que se fecha com 4 

botões de pressão.  Dois bolsos na cintura, 

para as mãos, na diagonal, na frente e nas 

costas logotipo em bordado colorido. 

P 50 

122 

unidades 
R$ 139,09 

M 40 

G 10 

GG 15 

XG 7 

XXXG 0 

2 

 

JAQUETA Unissex fabricada em náilon 

impermeável na cor azul marinho, com 

enchimento de manta acrílica com formação 

em matelassê. Zíper frontal com dentes e 

cadarço em poliéster (na mesma cor do 

tecido). Proteção do zíper do mesmo tecido, 

em toda sua extensão, que se fecha com 4 

botões de pressão.  Dois bolsos na cintura, 

para as mãos, na diagonal, na frente e nas 

costas logotipo em bordado colorido 

P 15 

36 

unidades 
R$ 139,09 

M 10 

G 5 

GG 3 

XG 2 

XXXG 

1 
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3 

JAQUETA Unissex básica fabricada em 

náilon impermeável na cor azul marinho, 

com zíper, bolsos frontais na cintura para 

mãos, recortes, punho e cós com elástico, 

forro com tela Tecido-Nylon RipStop 

(100% poliamida). Na frente e nas costas 

logotipo em bordado colorido. 

P 5 

30        

unidades 
R$ 143,25 

M 7 

G 6 

GG 6 

XG 3 

XXXG 3 

Valor total unitário máximo aceitável para o LOTE 04 R$ 421,43 

  

LOTE 05 

Item Descrição Tamanho 
Quant. 

Estimada 

Valor Unitário 

Máximo 

aceitável 

1 

BONÉ, copa confeccionada em brim, na cor azul 

marinho, entretelado, fecho plástico na parte 

superior possibilitando regulagem de tamanho, com 

personalização de logotipos em serigrafia, 

emborrachados em cores (tipo silk screen). 

   Único 
40 

unidades 
R$ 15,35 

2 

BONÉ, copa confeccionada em brim, cor azul 

marinho, entretelado, regulador traseiro com fivela 

em metal na parte posterior possibilitando regulagem 

de tamanho, com personalização de logotipos em 

serigrafia, emborrachados em cores (tipo silk 

screen). 

 

   Único 10 

unidades 
R$ 17,33 

3 

CHAPÉU SAFARI – Chapéu SAFARI, na cor azul 

marinho, confeccionado com tecido FPU 50+, que 

evita até 98% dos raios UV. Nas laterais, botões de 

pressão que permitem que as abas fiquem soltas ou 

presas. Abas de 8cm protegem o rosto. Aberturas 

com tela e ilhós que permitem a ventilação. Corda 

elástica externa regulável para o pescoço impede que 

o chapéu voe. Com logotipos em bordados. 

 

 

   Único 40  

unidades 
R$ 23,50 

Valor total unitário máximo aceitável para o LOTE 05 R$ 56,18 

 

LOTE 06 

Item Descrição Tamanho 
Quant. 

Estimada 

Valor Unitário 

Máximo 

aceitável 

1 

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, 

   Único 
110 

unidades 
R$ 45,93 
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sendo esta última regulável e removível. Com 

personalização de logotipos bordados. 

Logotipos: SUS, brasão da Prefeitura de Canoas, 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e logo da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

2 

MOCHILA com 40 cm de altura por 29 cm de largura 

e 12 cm de profundidade, confeccionado em nylon “RIP 

STOP”, impermeável, na cor azul marinho 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 e Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

 

 

    

  Único 

160 

unidades 
R$ 53,00 

3 

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 ainda de 04 

divisórias e duas bolsas sanfonadas em cada lateral para 

comportar dosadores. Bolsa com visor para 

identificação do agente de campo na parte frontal. Com 

personalização de logotipos bordados. 

Logotipos: Saúde da família, SUS, brasão da Prefeitura 

de Canoas e Fundação Municipal de Saúde de Canoas. 

 

  

 

 

 

 

Único 
60  

unidades 
R$ 44,00 

Valor total unitário máximo aceitável para o LOTE 06 R$ 142,93 
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2.4. A quantidade estimada de uniformes deverá ser entregue paulatinamente, mediante solicitação 

da FMSC, de acordo com as necessidades de aquisição e suas conveniências administrativas e 

financeiras. 

2.5. A FMSC não será obrigada a adquirir a totalidade do quantitativo estimado neste Termo de 

Referência ao longo do período de 12 (doze) meses. 

2.6. Cada item deverá ter etiqueta anexada indicando seu tamanho e ser entregue em embalagem 

individual. 

3. DA PERSONALIZAÇÃO DOS ITENS 

3.1. Lote 01  

3.1.1. Item 01 – JALECO MANGA LONGA: personalização em bordado; na frente, no bolso 

superior, localizado na altura do peito esquerdo, a logomarca da Fundação Municipal de Saúde 

de Canoas (FMSC); na manga direita o brasão da Prefeitura Municipal de Canoas (PMC); na manga 

esquerda a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) com largura de 7cm e altura de 9cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração Item 01 (Lote 01) 

 

3.1.2. Item 02 – JALECO MANGA CURTA: personalização em bordado; na frente, no bolso 

superior, localizado na altura do peito esquerdo, a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de 

Canoas (FMSC); na manga direita o brasão da Prefeitura Municipal de Canoas (PMC); na manga 

esquerda a logomarca do Sistema Único de Saúde (SUS) com largura de 7cm e altura de 9cm. 
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           Ilustração Item 02 (Lote 01) 

3.1.2. Item 03 – CALÇA: não há personalização para este item. 

 
Ilustração Item 03 (Lote 01) 

3.2. Lote 02  

3.2.1. Item 01 – COLETE VD: personalização em bordado; na frente a logomarca da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) na parte direita superior e no lado esquerdo a logomarca da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), ambas em tamanho médio e alinhadas horizontalmente; nas 

costas, na parte superior a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de canoas, em seguida a 

logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e em seguida o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC) 

ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de tamanho. 
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Ilustração Item 01 (Lote 02) 

 

3.2.2. Item 02 – COLETE ACS: personalização em bordado; na frente a logomarca da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) na parte direita superior e no lado esquerdo a escrita "Agente Comunitário 

de Saúde", ambas em tamanho médio e alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande e 

centralizado, na parte superior a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), em 

seguida a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte inferior o Brasão da Prefeitura de 

Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de tamanho. 

 

Ilustração Item 02 (Lote 02) 

 

3.2.3. Item 03 – COLETE CR: personalização em bordado; na frente, no lado direito superior a 

logomarca da Estratégia Saúde da Família (ESF) e no lado oposto a logomarca do Consultório na Rua 

(CR), ambas em tamanho médio e alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande a 

logomarca do Consultório na Rua (CR), a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

Agente Comunitário 
de Saúde 
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(FMSC), do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC) ambas 

alinhadas verticalmente e em mesma proporção de tamanho.  

     Ilustração Item 03 (Lote 02) 

 

3.2.4. Item 04 – COLETE ACE: personalização em bordado; na frente, na parte direita superior 

a logomarca da Estratégia Saúde da Família (ESF) e no lado oposto a escrita "Agente de Combate 

às Endemias", ambas em tamanho médio e alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho 

grande e centralizado, na parte superior a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

(FMSC), em seguida a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte inferior o Brasão 

da Prefeitura de Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de 

tamanho. 

            Ilustração Item 04 (Lote 02) 

 

Agente de Combate 
às Endemias 
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3.3. Lote 03  

3.3.1. Item 01 – CAMISETA DE MANGA CURTA ACS: personalização serigrafada em cores 

(tipo silk screen); na frente, na parte direita superior, a logomarca da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e, no lado esquerdo, a escrita "Agente Comunitário de Saúde", ambas em tamanho médio e 

alinhadas horizontalmente; nas costas, a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas 

(FMSC), a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte inferior o Brasão da Prefeitura de 

Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de tamanho. 

 

 

                       Ilustração Item 01 (Lote 03) 

 

3.3.2. Item 02 – CAMISETA DE MANGA LONGA ACS: personalização serigrafada em cores 

(tipo silk screen); na frente, na parte direita superior, a logomarca da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e, no lado esquerdo, a escrita "Agente Comunitário de Saúde", ambas em tamanho médio e 

alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande e centralizado, na parte superior a 

logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), a logomarca do Sistema único de 

Saúde (SUS) e na parte inferior o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC), ambas alinhadas 

verticalmente e em mesma proporção de tamanho. 

 

Agente Comunitário 
de Saúde 
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Ilustração Item 02 (Lote 03) 

 

3.3.3. Item 03 – CAMISETA DE MANGA CURTA ACE: personalização serigrafada em cores 

(tipo silk screen); na frente, na parte direita superior, a logomarca da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e, no lado esquerdo, a escrita "Agente de Combate às Endemias", ambas em tamanho médio e 

alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande e centralizado, a logomarca da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte 

inferior o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma 

proporção de tamanho. 

 

Ilustração Item 03 (Lote 03) 

 

3.3.4. Item 04 – CAMISETA DE MANGA LONGA ACE: personalização serigrafada em cores 

(tipo silk screen); na frente, na parte direita superior, a logomarca da Estratégia Saúde da Família 

(ESF) e, no lado esquerdo, a escrita "Agente de Combate às Endemias”, ambas em tamanho médio e 

Agente Comunitário 
de Saúde 

Agente de Combate 
às Endemias 
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alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande e centralizado, a logomarca da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte 

inferior o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma 

proporção de tamanho. 

 

Ilustração Item 04 (Lote 03) 

 

3.4. Lote 04  

3.4.1. Item 01 – JAQUETA ACS: personalização em bordado; na frente a logomarca da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) na parte direita superior e no lado esquerdo a escrita "Agente Comunitário 

de Saúde", ambas em tamanho médio e alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande e 

centralizado, na parte superior a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), em 

seguida a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte inferior o Brasão da Prefeitura de 

Canoas (PMC, ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de tamanho. 

Agente de Combate 
às Endemias 
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Ilustração Item 01 (Lote 04) 

3.4.2. Item 02 – JAQUETA ACE: personalização em bordado; na frente a logomarca da Estratégia 

Saúde da Família (ESF) na parte direita superior e no lado esquerdo a escrita "Agente de Combate às 

Endemias", ambas em tamanho médio e alinhadas horizontalmente; nas costas, em tamanho grande 

e centralizado, na parte superior a logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC), 

em seguida a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte inferior o Brasão da Prefeitura 

de Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de tamanho. 

 

Ilustração Item 02 (Lote 04) 

 

 

3.4.3. Item 03 – JAQUETA BÁSICA UNISSEX: personalização em bordado; na frente a 

logomarca da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) na parte direita superior; nas costas, 

em tamanho grande e centralizado, na parte superior a logomarca da Fundação Municipal de Saúde 
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de Canoas (FMSC), em seguida a logomarca do Sistema único de Saúde (SUS) e na parte inferior o 

Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC), ambas alinhadas verticalmente e em mesma proporção de 

tamanho. 

 

                                                                              Ilustração Item 03 (Lote 04 

3.5. Lote 05  

3.5.1. Item 01 – BONÉ ACS: personalização serigrafada em cores (tipo silk screen); na frente, 

centralizado, a logomarca da Estratégia Saúde da Família (ESF); no lado esquerdo a logomarca da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) e do Sistema único de Saúde (SUS); e no lado 

direito o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC). 

     Ilustração Item 01 (Lote 05) 
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3.5.2. Item 02 – BONÉ CR: personalização serigrafada em cores (tipo silk screen); na frente, 

centralizado, a logomarca do Consultório na Rua (CR); no lado direito a logomarca da Fundação 

Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) e do Sistema único de Saúde (SUS); e no lado esquerdo a 

logomarca da Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC). 

Ilustração Item 02 (Lote 05) 

 

3.5.3. Item 03 – CHAPÉU SAFARI: personalização em bordado; na frente, centralizado e acima, 

a escrita “Agente de Combate às Endemias” e abaixo, centralizado, a logomarca do Sistema Único 

de Saúde (SUS), Brasão da Prefeitura de Canoas (PMC) e logomarca da Fundação Municipal de 

Saúde de Canoas (FMSC). 

Ilustração Item 03 (Lote 05) 
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3.6. Lote 06 

3.6.1. Item 01 – PASTA PARA NOTEBOOK: 

Personalização em bordado, logotipos do Sistema Único de Saúde (SUS), brasão da Prefeitura 

Municipal de Canoas (PMC) e logotipo da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC). 

Bordados dispostos no item conforme foto abaixo. 

  Ilustração Item 01 (Lote 06) 

 

3.6.2. Item 02 – MOCHILA: 

Personalização em bordado, com logotipo da Estratégia de Saúde da Família (ESF), a escrita 

"Agente Comunitário de Saúde”, Sistema Único de Saúde (SUS), brasão da Prefeitura Municipal de 

Canoas (PMC) e logotipo da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC). Bordados dispostos 

no item conforme foto abaixo. 

                                                             Ilustração Item 02 (Lote 06) 
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3.6.3. Item 03 – BOLSA DE LONA, padrão Funasa: 

Personalização em bordado, com a escrita “Agente de Combate às Endemias” logomarca do 

Sistema Único de Saúde (SUS), brasão da Prefeitura Municipal de Canoas (PMC) e logomarca da 

Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC). 

 

                                                                          Ilustração Item 03 (Lote 06) 

 

3.7. Observações quanto a personalização: 

 

3.7.1 O uso da marca da “Estratégia de Saúde da Família – ESF” deverá ser seguido conforme 

especificado no site dab.saude.gov.br – manual de uso da marca saúde da família. 

3.7.2. Todas as logomarcas devem ser confeccionadas em conformidade com modelo disponibilizado 

em arquivo digital pela FMSC, preservando o padrão de cores, letras e dimensões relativas e 

posicionamento dos elementos que compões a logomarca, e demais instruções. 

3.7.3. As logomarcas de todos os itens do lote 3 e dos itens 01 e 02 do lote 05 deverão ser serigrafadas 

em cores (tipo silk screen). Os demais itens deverão ser bordados em cores. 

 

4. DAS AMOSTRAS 

4.1. Após o recebimento da Ordem de Serviço, a empresa vencedora da licitação deverá desenvolver, 

em até 10 (dez) dias úteis, peça piloto de cada item para aprovação da FMSC, a fim de que sejam 

analisados o modelo, tecido, bordado, serigrafado e demais pontos que possam ser objeto de 

avaliação. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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4.2. A peça piloto não deverá ser considerada dentro do quantitativo total, e para a confecção destas 

não deverá haver custos extras para esta fundação. 

4.3. Após a avaliação da FMSC, será emitido Termo de Aprovação de Amostras, o qual autorizará a 

empresa vencedora a iniciar a confecção das demais peças. 

5. DO PEDIDO MÍNIMO, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O pedido mínimo para cada item será de 10 (dez) unidades, cujos tamanhos poderão variar de 

acordo com as demandas desta FMSC.  

5.2. A entrega do primeiro pedido deverá ser realizada, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, a 

contar do recebimento da Ordem de Compra, pelo CONTRATADO, em horário de expediente, 

das 9hrs às 17:30hrs, na Sede Administrativa da FMSC, situada na Avenida Santos Ferreira, nº 1895, 

Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas – RS, acompanhado da correspondente nota fiscal. 

5.3. A entrega dos demais pedidos deverá ser realizada, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias 

úteis, a contar do recebimento da Ordem de Compra, pelo CONTRATADO, em horário de 

expediente, das 09hrs às 17:30hrs, na Sede Administrativa da FMSC, situada na Avenida Santos 

Ferreira, nº 1895, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas -  RS, acompanhados da correspondente 

nota fiscal.  

5.4. Serão devolvidos os itens que não atenderem às especificações exigidas neste Termo de 

Referência. 

5.5. Uma vez devolvido(s), a empresa contratada deverá providenciar a substituição do(s) item(ns) 

em, no máximo, 10 (dez) dias úteis. Após este prazo, a não substituição poderá caracterizar 

inexecução parcial ou total do objeto da contratação e a licitante estará sujeita às penalidades previstas 

neste Edital. 

6. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO 

6.1. O recebimento definitivo dar-se-á após a análise e aprovação do(s) item(ns) pelo fiscal designado 

no Instrumento Contratual, ocasião em que será emitido e encaminhado à Contratada o documento 

denominado como “Termo de Recebimento Definitivo”. 

6.2. A FMSC realizará o pagamento somente após a entrega e aprovação, por meio da emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo, de todos os itens do(s) lote(s) licitado (s). 

7. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA 

7.1. Por tratar-se de Registro de Preços o valor proposto será cotado para a unidade no menor preço 

do lote. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/
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7.2. Os preços apresentados são os máximos aceitáveis para cada item do certame. Propostas finais 

com valores superiores ao máximo aceitável serão desclassificadas. 

8. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. O critério de julgamento das propostas financeiras será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO 

POR LOTE, desde que cumpridas as especificações do presente Termo de Referência e do Edital. 

8.2. Encerrada a fase de lances, a licitante vencedora deverá apresentar proposta financeira com os 

valores dos itens, ou seja, o valor global do lote deverá ser distribuído de acordo com o valor final 

ofertado. 

9. DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

9.1. As exigências para habilitação estão conforme Art. 4º, XIII, da Lei nº 10.520 e aplicação 

subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal n° 829/09. 

10. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

10.1. Demais cláusulas, como as relativas aos Prazos e Vigência Contratual, Condições Gerais, 

Obrigações da Contratada e do Contratante, Fiscalização, Pagamentos, Penalidades e demais 

condições relativas à execução do objeto, estão previstas na Minuta do Contrato e deverão ser 

atendidas na íntegra pela licitante vencedora. 

http://www.fmsc.rs.gov.br/

