
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 29/2020

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
APARELHO  DE  ANESTESIA INALATÓRIA PORTÁTIL DE  USO  VETERINÁRIO em
atendimento às demandas do Centro de Bem-Estar Animal de Canoas (CBEA).

Item Descrição
Informar
Marca/

fabricante
Quant. Valor Unitário Valor Total

1

APARELHO DE ANESTESIA PORTÁTIL 
DE USO VETERINÁRIO, para 
administração de agentes anestésicos 
voláteis, inalatória, através da respiração 
manual espontânea.
Demais especificações:
- Maleta em alumínio e/ou base de aço com 
pintura eletrostática, para uso em mesa ou 
bancada;
- Circuito paciente adulto com traquéias em 
elastômero autoclavável (22mm x 1200mm);
- Fluxômetro para oxigênio de 0 - 7 litros 
(bilha curta, corpo em latão cromado, 
conexões padrão ABNT);
- Manômetro de pressão de via aérea;
- Vaporizador universal multiagentes de 
100ml;
- Filtro valvular translúcido com 1000ml, 
válvulas inspiratória e expiratória com tampa
transparente, válvula pop-off, balão de 
reinalação de 3 litros, extensão para oxigênio
com 3 metros, pode ser usado com circuito 
fechado, semi-fechado ou aberto.

01
unidade

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.
Prazo de entrega: 10 dias a contar do envio do pedido.
Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de
boleto bancário ou dados de conta para depósito (preferencialmente Banrisul).

ANO 2020 - Edição 2252 - Data 22/04/2020 - Página 47 / 48



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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