
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 61/2019

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 UNIFORMES 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

JALECO  MANGA  LONGA  [FMSC/UBEA],  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.
Personalização:  na  frente  e  nas  mangas  logotipos  em
bordado colorido – serão 02 (dois) tipos de personalização.

1000 R$ R$

2

JALECO  MANGA  CURTA  [FMSC/UBEA], 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. 
Personalização:  na  frente  e  nas  mangas  logotipos  em
bordado colorido – serão 02 (dois) tipos de personalização.

1000 R$ R$

3

CALÇA [ACE],  com bolso e elástico no cós (atrás), com  2
bolsos na frente chapados, 2 bolsos traseiros, tecido em brim,
com tarja  refletiva  nas  pernas  com largura  de  2,5cm,  cor
azul marinho.

150 R$ R$

4
CALÇA [UBEA],  com bolso e elástico no cós (atrás), com 2
bolsos na frente chapados, 2 bolsos traseiros, tecido em brim,
cor azul marinho.

50 R$ R$

5

COLETE [VD], 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.
Personalização: na frente e nas costas logotipo em cores que
deverá ser confeccionado em bordado – apenas 01 (um) tipo
de personalização.

700 R$ R$

6

COLETE  [ACE/ACS],  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.
Personalização: na frente e nas costas logotipos em bordado
colorido – serão 02 (dois) tipos de personalização.

500 R$ R$
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7

COLETE [ECR], 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 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.
Personalização: na frente e nas costas, logotipos em bordado
colorido - apenas 01 (um) tipo de personalização.

20 R$ R$

8

CAMISETA DE  MANGA  CURTA  [ACE/ACS/UBEA],
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.
Personalização:  na  frente  e  nas  costas  logotipos  em cores
(tipo silk screen) em  serigrafia – serão 03 (três)  tipos  de
personalização.

1000 R$ R$

9

CAMISETA DE  MANGA  LONGA  [ACE/ACS/UBEA],
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.
Personalização:  na  frente  e  nas  costas  logotipos  em cores
(tipo silk screen) em  serigrafia – serão 03 (três)  tipos  de
personalização.

1000 R$ R$

10

JAQUETA [ACE/ACS/UBEA/ECR], 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.
Personalização: na frente e nas costas logotipo em bordado
colorido -  serão 04 (quatro) tipos de personalização.

500 R$ R$

Observações  :

*A quantidade estimada para todos os itens será distribuída nos tamanhos P, M, G, GG, XG e XXXG.
O tamanho XXXG será sob medida, por se tratar de tamanho especial,  logo, caso tenha um valor
diferenciado, gentileza fazer constar nesta proposta.
*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.

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado após a entrega do material,  mediante a emissão da
NF/Fatura. 
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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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