
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 14/2021

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
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DE USO VETERINÁRIO em atendimento às demandas
do Centro de Bem-Estar Animal de Canoas (CBEA).

Item Descrição
Marca/
modelo

Quant.
Valor

Unitário
Valor Total

01

REFRIGERADOR PARA VACINAS, 430 litros úteis, 05 a
07 gavetas, bivolt, dimensão 195 x 75 x 85, degelo seco 
automático, sistema de alarme visual e sonoro de máxima e 
mínima temperatura, sistema de emergência para autonomia 
de até 36 horas na falta de energia, chave na porta.
Garantia mínima de 12 meses.

01
unidade

R$ R$

02

MONITOR CARDÍACO DE USO VETERINÁRIO, 
multiparamétrico, com alarmes configuráveis, 07 (sete) 
parâmetros integrados: eletrocardiógrafo, frequência 
cardíaca, termômetro, oxímetro, curva petismográfica, 
frequência respiratória e pulso cardíaco.
Especificações técnicas: processamento do sinal digital, 
precisão em baixa perfusão; monitor de alta resolução; alto 
desempenho de SpO2 em baixas perfusões: amplitude 
mínima de pulso é 0,075%; sensor de temperatura retal de 
alta precisão (0,1 °C); imunidade a interferências em alta 
frequência.
Garantia mínima, 12 (doze) meses.

Modelo de referência: Delta Life DL900 (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a 
marca referenciada). 

01
unidade

R$ R$

03

BOMDA DE EQUIPO. Bomba de infusão veterinária/ 
bomba de infusão linear peristáltica. Empilhável; Equipo; 
Modo trapezoidal: taxa de infusão x tempo; mecanismo 
antivasão livre; teclado numérico; 7 programações; tela 
touch screen com cor; calibração automática para qualquer 
conjunto IV, utiliza equipos comuns; bateria de até 5 horas 
de duração; CPU dupla. 
Garantia mínima, 12 (doze) meses.

Modelo de referência: DigiPump IP41x (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a 
marca referenciada). 

01
unidade

R$ R$
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04

BOMDA DE SERINGA. Bomba de infusão veterinária/ 
bomba de infusão de seringa. Empilhável; Modo 
trapezoidal: taxa de infusão x tempo; teclado numérico; 6 
programações; tela touch screen com cor; modo taxa de 
infusão (tempo/volume e droga/peso; bateria de até 5 horas 
de duração; CPU dupla. 
Garantia mínima, 12 (doze) meses.

Modelo de referência: DigiPump SR31x (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a 
marca referenciada). 

01
unidade

R$ R$

05
CIRCUITO PARA ANESTESIA BARAKA uso 
veterinário.

04
unidades

R$ R$

06

MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL (tipo Oster ou
similar)  2  velocidades  (máximo  de  3200  ciclos  de  corte
minuto), 110v, máquina robusta de alta durabilidade, motor
universal de 45w de potência; tela de ventilação removível;
escovas de carbono substituível; certificada pelo INMETRO;
sistema troca rápida de lâminas.
Garantia mínima: 12 (doze) meses.

01
unidade

R$ R$

07
LÂMINA DE TOSA Nº 40,  compatível com a máquina da
marca OSTER.

10
unidades

R$ R$

08
CORTADOR DE UNHA para cães e gatos, com limitador,
fabricado  em  material  de  alta  resistência,  tamanho  G,
15,5cm.

06
unidades

R$ R$

09 SECADOR SOPRADOR profissional banho e tosa pet. 01 
unidade

R$ R$

10

OTOSCÓPIO  LANTERNA caneta  medica  veterinário,
com espéculo, pilhas AAA, lâmpada de Led, lentes de vidro:
d + 20 “Apericas”. Filter: 60mm, 40mm, 20mm.
Garantia mínima: 12 (doze) meses.

04
conjuntos

R$ R$

11

ESTETOSCÓPIO  CARDIOLÓGICO Com  ausculta
precisa,  tubos  em PVC,  auscultador  em aço  inox  de  alta
sensibilidade, incluir olivas e diafragmas para reposição.
Garantia mínima: 12 (doze) meses.

06
unidades

R$ R$

12
GLICOSÍMETRO – medidor de glicose veterinário. Com
estojo  para  aparelho  medidor  de  glicose,  lancetador,
certificado pela Anvisa. 

03
conjuntos

R$ R$

13
FITA  PARA  MEDIR  GLICOSE  VETERINÁRIA –
compatível com o aparelho medidor de glicose veterinário
(ITEM 10), certificado pela Anvisa. Caixa com 50 unidades.

10
caixas

R$ R$

14 BISTURI ELETRÔNICO VETERINÁRIO DIGITAL
Alimentação: rede elétrica 110/220 Volt (Automático)
 Com caneta acionada por pedal, com cabo de 3 
metros; eletrodo tipo faca; Placa de Paciente de INOX 150 X

01
unidade

R$ R$
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100 mm, cabo de Placa de Paciente de 3 metros; pedal para 
acionamento do bisturi, com cabo de 3 metros.
 Garantia mínima, 12 (doze) meses.

Modelo de referência: VET 100 (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a 
marca referenciada).

15 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 3mm. 10
unidades

R$ R$

16 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 3,5mm. 10
unidades

R$ R$

17 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 4mm. 10
unidades

R$ R$

18 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 4,5mm. 10
unidades

R$ R$

19 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 5mm. 10
unidades

R$ R$

20 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 5,5mm. 10
unidades

R$ R$

21 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 6mm. 10
unidades

R$ R$

22 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 7mm. 10
unidades

R$ R$

23 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 7,5mm. 10
unidades

R$ R$

24 Sonda endotraqueal em PVC com silicone, tamanho 8mm. 10
unidades

R$ R$

25 Espéculo vaginal com trava para cadela, tamanho P. 02
unidades

R$ R$

26 Espéculo vaginal com trava para cadela, tamanho M. 02
unidades

R$ R$

27 Espéculo vaginal com trava para cadela, tamanho G. 02
unidades

R$ R$

Valor Total R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de
Compra.
Condições  de Pagamento: o  pagamento  será  realizado após a  entrega,  mediante  apresentação da Nota
Fiscal, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito (preferencialmente Banrisul).
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A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço
Avenida Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

                                                                                            
____________________________                                         
Assinatura do responsável                                            
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