
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 19/2019

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 a aquisição de
EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA BLOCO CIRURGICO,  em atendimento às demandas do
Centro de Bem-Estar Animal (CBEA).

Item Descrição Unidade
Quantidad

e
Valor

Unitário
Valor Total

1

Monitor  cirúrgico  veterinário,  multiparamétrico,
saturação  de  oxigênio,  frequência  cardíaca,
temperatura e ECG, com saída USB, visualização
em tela, cabo sensor e sensor retal com pelo menos
3m.

Unidade 01 R$ R$

2

Kit  laringoscópio  de  uso  veterinário,  com  03
lâminas curva, material em inox, lâmpada para as
lâminas,  cabo  em  inox  e  estojo  para
acondicionamento.

Unidade 04 R$ R$

3

Lanterna de cabeça para  cirurgia,  com sensor  de
movimento,  bateria  recarregável,  adaptador  para
pilhas  AAA,  carregador  bivolt,  ajustável,
foco/zoom com sistema bifocal, média de 660.000
lumens,  potência  de  220.000W,  peso  médio  de
130g

Unidade 04 R$ R$

4

Aspirador  de  líquidos:  secreção,  sangue,  fluidos,
saliva.  Portátil.  Capacidade  de  1,3l.  Bivolt,  com
unidade de aspiração,  tubo de sucção,  registo na
ANVISA.

Unidade 01 R$ R$

5
Armário vitrine duas portas para bloco cirúrgico,
com chave,  em metal  com pintura  epóxi,  portas,
laterais e prateleiras em vidro transparente.

Unidade 01 R$ R$

6

Mocho para bloco cirúrgico, giratório, em pintura
epóxi, assento e encosto estofado, altura regulável
por  meio  de  pistão  a  gás,  apoio  para  os  pés,  5
rodas.

Unidade 02 R$ R$

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.
Da execução: o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias a contar da emissão da Ordem de Compra. 
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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. 

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

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                        

______________________                                             _________________________________
Assinatura do responsável                                                   Assinatura do funcionário e matrícula   
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