
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 60/2019

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 AQUISIÇÃO
DE PASTAS, MOCHILAS, BOLSAS, CHAPÉUS E BONÉS PERSONALIZADOS, para atender
as demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) e da Unidade de Bem-Estar
Animal de Canoas.

Item Descrição
Quant

Estimada
Valor

Unitário
Valor
Total

1

PASTA  para notebook,  com 28cm de altura,  30cm de
largura  e  8cm  de  profundidade,  na  cor  preta,
confeccionado  em nylon  “RIP STOP”,  composição  de
100%  poliéster,  na  cor  preta,  o  material  deverá  ser
revestido por uma camada de PVC (plastificado) incolor,
reforçada, com divisão interna acolchoada (para proteção
de notebook)  com espuma PAC de 4mm, forrada com
tecido resinado preto, alças de mão e alça tira colo  em
fita  de  100%  polipropileno,  de  30mm.  Alça  tiracolo
regulável e removível. Bolso externo frontal na largura
da pasta, com 20cm de altura a contar da parte inferior
da  pasta  com  divisória  interna  para  celular  e  caneta.
Bolso  externo  traseiro  nas  mesmas  medidas  do  bolso
frontal.
Com personalização de logotipos bordados, na parte do
bolso frontal, centralizados e dispostos horizontalmente:
*Observação:  Todos  os  tamanhos  informados  são  de
medidas acabadas.

600 R$ R$

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.  Mochila
composta  por  um  corpo  principal  com  divisão  interna
acolchoada, um bolso frontal no mesmo material e um bolso
lateral confeccionado em tela, costa almofadada com espuma
PAC  de  4mm,  forrada  com  tecido  resinado  preto.  Bolso
frontal,  no  mesmo  material  da  mochila,  centralizado  com
24cm de altura por 19cm de largura, abertura em zíper com
19cm de abertura total.  Bolso lateral confeccionado em tela
100% poliéster, na cor preto, com 16cm de altura e 12cm de
largura.  Alças  anatômicas  de  ombro  deverão  ser
confeccionadas no mesmo material da mochila, com 39cm de
altura  por  8cm de  largura,  almofadadas  com espuma.  Alça
inferior em fita de 100% polipropileno, de 30mm na cor preta,
medindo  45cm.  As  partes  superiores  e  inferiores  das  alças
deverão ser unidas através de regulador/passador triplo com
03cm de largura.  Alça de mão sobreposta  ao fole principal

300 R$ R$
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centralizado em 100% polipropileno com 30mm de largura.
Acabamento interno tanto do corpo principal, como no bolso
frontal em TNT preto.
Com personalização de logotipos bordados.

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.

80 R$ R$

4

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.

50 R$ R$

5

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).

100 R$ R$

Observação  :  A  arte  da  personalização  deve  ser  solicitada  através  do  e-mail
compras@fmsc.rs.gov.br   

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

EMPRESA:

ENDEREÇO:

CNPJ:

FONE:

Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias.
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Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega do material,  mediante a emissão da
NF/Fatura. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida
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 responsável                                                        Assinatura funcionário FMSC e matrícula  
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