
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 44/2020

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
EQUIPAMENTOS PARA O BLOCO CIRURGICO VETERINÁRIO em atendimento às demandas do
Centro de Bem-Estar Animal de Canoas (CBEA).

Item Descrição
Marca/
modelo

Quantidade
Valor

Unitário
Valor Total

01

MONITOR CIRÚRGICO VETERINÁRIO, multiparamétrico, 
saturação de oxigênio, frequência cardíaca, temperatura e ECG, 
com saída USB, com tela, visualização em tela, cabo sensor e 
sensor retal com pelo menos 3m. Garantia mínima, 12 (doze) 
meses.

Modelo de referência: Delta Life DL900 (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a marca 
referenciada). 

01 R$ R$

02

BOMDA DE EQUIPO. Bomba de infusão veterinária/ bomba 
de infusão linear peristáltica. Empilhável; Equipo; Modo 
trapezoidal: taxa de infusão x tempo; mecanismo antivasão livre; 
teclado numérico; 7 programações; tela touch screen com cor; 
calibração automática para qualquer conjunto IV utiliza equipos 
comuns; bateria de até 5 horas de duração; CPU dupla. Garantia 
mínima, 12 (doze) meses.

Modelo de referência: DigiPump IP41x (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a marca 
referenciada). 

01 R$ R$

03

BOMDA DE SERINGA. Bomba de infusão veterinária/ bomba
de infusão de seringa. Empilhável; Modo trapezoidal: taxa de 
infusão x tempo; teclado numérico; 6 programações; tela touch 
screen com cor; modo taxa de infusão (tempo/volume e 
droga/peso; bateria de até 5 horas de duração; CPU dupla. Garantia
mínima, 12 (doze) meses.

Modelo de referência: DigiPump SR31x (deve ser ofertado 
equipamento com especificações similares ou superiores a marca 
referenciada). 

01 R$ R$

04 CIRCUITO PARA ANESTESIA BARAKA uso veterinário. 04 R$ R$

05

MÁQUINA DE TOSA PROFISSIONAL  2  velocidades,  110v,
máquina robusta de alta durabilidade, motor 45w de potência; tela
de ventilação removível para limpeza; cabo com no mínimo 3,5m;
certificada pelo INMETRO; sistema troca rápida de lâminas.
Garantia mínima, 12 (doze) meses.

01 R$ R$

06
LÂMINA DE TOSA Nº 40, compatível com a máquina da marca
OSTER. 10 R$ R$

Valor Total R$
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Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.

Visita técnica: empresas interessadas poderão realizar visita técnica ao local, para melhor formular 
sua proposta.  Os agendamentos poderão ser realizados através do e-mail compras@fmsc.rs.gov.br. 
ou dos telefones (51) 3059 8522 e (51) 3059 4922 com Deise ou Suzana.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: 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 (preferencialmente Banrisul).

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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