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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 14/2016 
 

 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 DO TIPO TABLET E ACESSÓRIOS, para atender as demandas desta 

FMSC. 

 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item QTD Descrição 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 
500 

unidades 

Equipamento do tipo Tablet, com as seguintes 

especificações: 

· Tela principal entre 7" e  9” , ‘Full Touch Screen’ e 

capacitiva; 

· Resolução da tela de no mínimo 1024 x 600 Pixels; 

· Processador no mínimo Quad Core de 1,2 GHZ; 

· Memória RAM de no mínimo 1 GB; 

· Sistema Operacional Android 4.0 ou superior; 

· Conectividade por redes sem-fio (Wi-Fi) 801.11 b/g/n; 

· Memória interna de no mínimo 4 GB; 

· Possibilidade de expansão da memória interna por meio 

de Cartão Micro SD; 

· Linguagem dados: Português; 

· Alto falante: Stéreo interno; 

· Entradas: USB / Áudio P2 (3,5mm) / Micro SDHC; 

· Bateria recarregável de no mínimo 3000 mAh; 

· Câmera de no mínimo 2.0 Mpixels de resolução com foco 

automático; 

· GPS integrado, independente de rede; 

· Deve acompanhar o equipamento: carregador bivolt, cabo 

USB, capa protetora, manual do usuário e certificado de 

garantia; 

· Deverá ser fornecido carregador, da mesma marca do 

fabricante do equipamento, com tensão de entrada 100/220 

VA com seleção automática de entrada;  

· Carga via adaptador USB para computador (opcional). 

R$  R$ 

2 
500 

unidades 
Caneta de tipo capacitivo com extremidade de no máximo 

3 mm. Devendo ser compatível com o item 01. 
R$  R$ 

3 
500 

unidades 

Capa de proteção para tablet, em couro, poliéster, 

poliuretano ou nylon, impermeável, em cor escura. 

Devendo ser compatível com o item 01. 
R$  R$ 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 

 
 

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

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 
 

Indispensável que os preços sejam válidos por 60 dias. 

Condições de pagamento: O pagamento será efetuado na quarta-feira seguinte a entrega dos produtos, 

acompanhados da respectiva NF/Fatura. 

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 A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO. 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 
 

                                                                                             
______________________                                                           _________________________________ 

Assinatura do responsável                                                                     Deise Pinheiro – Matricula 89    

                                                                                                  Assinatura do funcionário e matrícula   
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