
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 54/2019

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 contratação de
empresa  especializada  em serviços  de  HIGIENIZAÇÃO DE UNIFORMES,  em atendimento  às
demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição

Quantidade
de peças
estimada
Anual 

Valor
Unitário

Valor Total

1 Calças ACE 2340 peças R$ R$

2 Camiseta manga longa ACE 2340 peças R$ R$

3 Camiseta manga curta ACE 2340 peças R$ R$

4 Jalecos manga curta 100 peças R$ R$

5 Jalecos manga longa 100 peças R$ R$

6 Coletes de VD  50 peças R$ R$

7 Jaquetas em nylon 50 peças R$ R$

TOTAL R$

Lavagens dos itens 1, 2 e 3: considerar que estes itens (1, 2 e 3) deverão ser lavados separadamente
de outras peças em razão destas estarem infectadas com inseticidas utilizados na pulverização em
combate ao mosquito Aedes aegypti. 

Os demais itens, 4, 5, 6 e 7 são utilizados pelos profissionais da saúde.
 
As peças devem ser devolvidas acondicionadas individualmente em sacos plásticos devidamente
lacrados.

Local de coleta e entrega: Rua Doutor Barcelos, 1600 – Centro, Canoas/RS.

Frequência  da coleta  e  entrega:  a  coleta  será  solicitada  quando a  quantidade  mínima  de  peças
totalizar 25.

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:
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a) O serviço deverá ser disponibilizado em até 3 dias consecutivos, contados da data do 
recebimento de sua ordem de serviço.

b) Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias a contar da data de
emissão do Termo de Recebimento Definitivo e/ou do carimbo de certificação / aceitação do objeto na
Fatura, mediante a Entrega dos materiais/serviços, acompanhados da respectiva Fatura.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br   ou entregue no endereço Rua
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 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA
PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
          

                                                                              
_________________________                           ____________________________________
   Assinatura do proponente                                    Assinatura do funcionário FMSC e matrícula   
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