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ERRATA  

O documento abaixo publicado em 02/03/2018 na Edição 1711 do Diário Oficial do Município de 

Canoas foi publicado com erro. Segue abaixo conteúdo correto. 

 

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N°. 23/2018 

 

 A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento para a seleção 

de proposta vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para contratação de SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS 

CIRÚRGICOS E AMBULATORIAIS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, em atendimento às 

demandas do Unidade de Bem-Estar Animal (UBEA) de Canoas. 

Item 
 

Descrição dos serviços 

Equipamento 
Periodicidade  

 

Valor Quadrimestral 

01 

Serviços técnicos de manutenção 

preventiva e corretiva com 

fornecimento de peças de 

reposição. 
 

FOCO CIRÚRGICO 

AUXILIAR  3 bulbos - Marca 

MEDPEJ  
 Modelo FA 2000 – bivolt. 

Preventiva 

Quadrimestral 

 

R$  

02 

Serviços técnicos de manutenção 

preventiva e corretiva com 

fornecimento de peças de 

reposição. 

FOCO CIRÚRGICO 

AUXILIAR  4 bulbos - Marca 

CMOS DRAKE 
 Light Show – bivolt. 

 

Preventiva 

Quadrimestral 

 

R$ 

 

Item 
 

Descrição dos serviços 

Equipamento 
Periodicidade  

 

Valor Quadrimestral 

01 

Serviços técnicos de manutenção 

preventiva e corretiva com 

fornecimento de peças de 

reposição. 

APARELHO DE ANESTESIA 

INALATÓRIA KTK - KT-20 – 

MOD 1001/1010.Composto por: 

•Base Móvel e Fluxômetros de O2, 

•Vaporizador Universal modelo 

1001, 

•Módulo integrado KT-20, 

•Filtro Valvular 3300, 

• Mini Ventilador 600.  
 

Preventiva 

Quadrimestral 

 

 

 

R$ 

 

Item 
 

Descrição dos serviços 

Equipamento 
Periodicidade  

 

Valor Quadrimestral 

01 

Serviços técnicos de manutenção 

preventiva e corretiva com 

fornecimento de peças de 

reposição. 

AUTOCLAVE HORIZONTAL - 

Marca DIGITALE - 21 litros.  
110 volts. 

 

Preventiva 

Quadrimestral 

 

R$  

 

(*) No valor quadrimestral deverá estar incluso todas as despesas inclusive a de deslocamento. 

(*) Prever no valor quadrimestral a despesa com o fornecimento de peças de acordo com a necessidade 

de cada equipamento/aparelho. 

 

EMPRESA: 
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ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 

a) Visita técnica: caso a empresa opte em realizar a visita técnica, esta deverá ser agendada através do e-

mail compras@fmsc.rs.gov.br com o envio das seguintes informações: Nome da empresa e do visitante, data 

e horário desejado para a visita. 

b) Da manutenção preventiva: a periodicidade da manutenção preventiva de todos os equipamentos será 

quadrimestral. Na execução deverá ser observado nos manuais de cada equipamentos os procedimentos e os 

itens os quais deverá ser realizada a manutenção preventiva. 

c) Da manutenção corretiva: deverá ser realizada a qualquer tempo, cujo prazo para atendimento do 

chamado será de 24h. A manutenção corretiva incluirá o fornecimento da peça quando necessário.   

c) Dos serviços: o serviço será realizado na Unidade de Bem-Estar Animal de Canoas localizada na Rua 

Boqueirão, nº 1985, bairro Igara, Canoas/RS.  
 

d) Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de 

boleto bancário ou dados de conta para depósito. 

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 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 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA 

PUBLICAÇÃO. 

 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____     
                                                                               

__________________________                              ______________________________________ 
     Assinatura do responsável                                        Assinatura do funcionário e matrícula 

             Proponente                 FMSC 
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