
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 41/2019

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamentos para
seleção de proposta mais vantajosa, com intuito de instruir processo administrativo, para a CONTRATAÇÃO
DE  EMPRESA  ESPECIALIZADA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  HIGIENIZAÇÃO  DE
UNIFORMES, em atendimento as demandas desta FMSC.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Item Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Total

01
Jaleco (guarda pó), em tecido oxford, na 
cor branca.

100 unidades R$ R$

02
Colete, em tecido sarja, nas cores caqui e 
verde bandeira.

50 unidades R$ R$

03
Jaquetas, em tecido nylon, com forro em 
matelassê, nas cores verde bandeira e azul
marinho.

40 unidades R$ R$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$

O processo de higienização compreende lavar, passar e embalar individualmente cada peça.

No Valor Total devem estar inclusos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

A prestação  de serviços  será  iniciada no prazo  de  até  03  (três)  dias,  contados  da  data  da  apuração  do
vencedor deste processo licitatório. 

Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias. 

Os Uniformes deverão ser retirados e entregues na sede da FMSC localizada na Rua Barcelos, nº 1600,
Centro,  Canoas/RS  (mesmo  prédio  da  SMS),  devidamente  higienizados,  passados  e  embalados
individualmente por peça.

Condições  de  contratação:  O  quantitativo  estimado  de  uniformes  será  entregue  para  a  lavagem
paulatinamente, de acordo com as necessidades da FMSC. Será firmado um contrato de 12 meses com a
empresa vencedora.

Condições de pagamento: O pagamento  será  em até  10 dias  após a prestação,  mediante  apresentação da
respectiva Fatura/Nota Fiscal.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço: Rua Doutor
Barcelos, nº 1600, Bairro Centro, Canoas/RS.
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DEVOLVER ESTA PROPOSTA EM ATÉ 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                           

  _________________________________                    ____________________________________
Assinatura do responsável EMPRESA                        Assinatura e matrícula funcionário FMSC
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