
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 73/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento
para  a  seleção  de proposta vantajosa para  AQUISIÇÃO  DE CONJUNTO  DE CHUVA
MOTOCICLISTA descritos abaixo, em atendimento às demandas da Secretaria Extraordinária
dos Direitos dos Animais de Canoas (SEDA).

Item Descrição Apresentação Quantidade Valor unitário Valor total

1

CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA: 

 Jaqueta  deverá  ser  confeccionada
através de costuras impermeabilizadas; Tecido
de  Nylon  emborrachado  com  uma  face  em
poliamida e a outra em PVC, capuz ajustável
com regulador,  removível;  Jaqueta gola alta,
com fechamento frontal com zíper e pala de
aproximadamente  11  cm,  com  fechamento
através de velcro macho e fêmea de 2,5 cm de
largura;  Mangas  compridas;  Elásticos  nos
punhos e no quadril da jaqueta; Na jaqueta o
refletivo deverá constar em na frente e costas
a uma altura mais ou menos 35 cm acima da
cintura  e  no  entorno  de  ambos  os  braços  a
uma  distância  de  mais  ou  menos  15  cm de
elástico do punho. Refletivo deverá ser da cor
prata  metálica,  largura  de  aproximadamente
2,5 cm de cada peça.

 Calça deverá ser confeccionada através
de  costuras  impermeabilizadas;  Calça
com  ajuste  na  cintura  por  elástico  e
cordão  de  nylon;  Tecido  de  Nylon
emborrachado  com  uma  face  em
poliamida  e  a  outra  em  PVC;  Parte
inferior  com  ajuste  por  zíper,
comprimento  de  15  cm,  lateral  de
ambas  as  pernas,  na  parte  interna.
Deverá  conter  refletivo  em  todo  o
entorno  das  pernas  da  calça,  mais  ou
menos a 35 cm de distância da bainha
do calcanhar. Tamanhos a combinar.

Conjunto
jaqueta e

calça

Tam. P = 50
Tam. M = 150
Tam. G = 150

Tam. GG =
150

 R$ R$ 

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, DESLOCAMENTOS, ou
outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
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FONE:

Condições de Pagamento:  o  pagamento se dará através de depósito em conta corrente da
contratada ou boleto bancário, após o recebimento do material e mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal, ficando condicionado ao recebimento dos produtos solicitados.

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.

A proposta  deverá  ser  encaminhada  ao  e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br  ou  entregue  no
endereço Rua Doutor Barcelos, nº 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

                Proponente
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