
ERRATA

O documento abaixo publicado na Edição 1767 de 23/05/2018 (Página 1320-1321) foi
publicado com erro. Segue arquivo retificado:

DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 31/2018

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento, para
a seleção de proposta mais  vantajosa com intuito  de instruir  o processo administrativo para a
aquisição  de  EQUIPAMENTOS/  MATERIAL CONSULTÓRIO MÉDICO,  para  atender  as
demandas dso SESMT da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

Item QTD Descrição
Valor

Unitário
Valor Total

01
01

unidade

Termômetro Digital  Laser - Termômetro  digital
laser com Visor de cristal líquido (LCD), com 3 ½
dígitos  e iluminação,  Funções:  Temperatura  em ºC,
memória  automática  (Hold),  mira  laser,  registro  de
máximo  e  mínimo,  polaridade  (+/-)  automática  e
desligamento  automático,  temperatura  de  operação:
de  0ºC  a  +50ºC,  alimentação:  bateria  de  9  Volts.
Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses. Registrado
na Anvisa.

R$ R$

02
01

unidade

Esfigmomanômetro  digital adulto  - digital  automático,
de  braço,  para  uso  em  pacientes  adultos.  Método
oscilométrico; Aprovado pelo Inmetro. Ativação ao toque
de um botão; Indicação de pressão sistólica e diastólica;
Indicador de batimento cardíaco; Visor de LCD de fácil
visualização; Faixa de medição: 0 mmHg a 299 mmHg;
Resolução: 1 mmHg. Garantia de, no mínimo, 12 meses.
Registrado na Anvisa.

R$ R$

03
01

unidade

Estetoscópio duplo cardiológico inox adulto - Olivas em
silicone   com  acabamento  sem  rebarbas;  auscultador
duplo em aço inox, com diafragma de alta sensibilidade.
Tubo  Y  em  plásticos;  mola  ajustável  para  tensão  das
hastes  nos  ouvidos.  Garantia  de,  no mínimo,  12  (doze)
meses. Registrado na Anvisa.

R$ R$

04
01

unidade

Otoscópio - Otoscopio  cabeçote  móvel;  com visor  com
lente de aumento de no mínimo 2,5 vezes; com lâmpada
2,5v  halógena; com cabo  em metal cromado inoxidável
para  pilhas  medias;  acompanha  5  (cinco)  espéculos  de
diferentes tamanhos, reutilizáveis, com encaixe de metal
cromado  (inoxidável).  Garantia  de,  no  mínimo,  de  12
meses. Registrado na Anvisa.

R$ R$

05 01
unidade

Escada clínica - Escada 2  (dois) degraus em chapa com
piso  revestido  de  borracha  antiderrapante;  estrutura  em

R$ R$
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tubo de aço redondo, na cor preta ou branca, com pintura
eletrostática à po e tratamento anti-ferruginoso; pés com
ponteiras  plásticas  antiderrapantes;  dimensões  mínimas
40x14x35cm. 

06
01

unidade

Balança  digital portátil para  pesagem  de  adultos  –
Alimentação  por  pilha  alcalina  ou  bateria  (CR2032),  a
fonte de alimentação deve vir inclusa no produto e deve
ser de fácil acesso/manuseio para eventual troca quando
necessário;  possuir  4  (quatro)  pontos  antiderrapantes;
material resistente e de fácil  higienização; se o material
for vidro, deve ser temperado e com espessura mínima de
4mm;  ligamento/desligamento  automático;  capacidade
máxima  de  180kg;  sensibilidade  mínima de  100g.
Garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.

R$ R$

07
01

unidade

Estadiômetro  vertical  fixo  de  parede –  destinado  à
aferição da altura de pessoas adultas na posição ereta (de
pé); tipo trena, com mola retrátil; constituído de material
resistente;  com  visor  frontal  com  escala  milimetrada;
medição mínima de 0 a 2 metros. Garantia de, no mínimo,
12 (doze) meses.

R$ R$

08
01

unidade

Oxímetro  de  pulso  portátil –  Oxímetro  portátil  para
medição  de  SpO2  e  batimento  cardíaco  (Adulto  e
Infantil). Medição de SpO2: Faixa de medição mínima de
80  a  99% de  SpO2;  Precisão  para  medição  entre  80  e
99%: máximo ± 2%. Medição de batimento cardíaco de
30 a 240 bpm; Precisão de ± 2 bpm.  Alimentação: pilha
alcalina. Garantia de, no mínimo 12 (doze) meses. Possuir
selo de qualidade do INMETRO e registro na Anvisa.

R$ R$

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$

Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas e outras despesas se houver.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Dos serviços: 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 mediante apresentação da Nota Fiscal, através de
boleto bancário ou dados de conta para depósito.

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 (A/C:  Diretoria  Administrativa  –
Unidade de Compras).

Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/  .
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DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA
DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____

                                                                                            
______________________                                        _________________________________
Assinatura do responsável                                            Assinatura do funcionário e matrícula 
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