
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 52/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna público a solicitação de orçamentos com intuito de
instruir o processo administrativo para a aquisição direta de ELETRODOMÉSTICO E ACESSÓRIO, em
atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição
Marca/
Modelo

Unidade de
compra

Quant.
Valor
Unit.

Valor Total

1

Televisor 42’
Televisão, a cores, tela led full hd, de 
42 polegadas, com resolução de 
1920x1080,  funções: on/off, 
timer/sleep timer, bloqueio de canais, 
guia de programas, menu na tela, som 
estéreo, controle de dispositivos via 
controel remoto, smart tv, 3 hdmi, av, 
antena , USB, áudio e vídeo, 
componentes em ypbpr, hdmi cec, 
vga, ethernet, fone de ouvido, áudio 
digital coaxial, usb, com recepção 
para 181 canais, sistema de cores pal /
ntsc, controle remoto unificado 
TV/DVD, voltagem bivolt, medindo 
aproximadamente 75 x 50 x 38 cm (a 
x l x p), pesando no maximo 9kg sem 
base e 10kg com base, com garantia 
minima de 12 meses, manual em 
português.
Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Unidade 02 R$ R$

2

Suporte para TV 42’
Suporte  de  parede  para  TV/Monitor
de 10" até 71", com parafusos e bucha
para fixação.

Unidade 02 R$ R$

3

Frigobar
Frigobar, com capacidade mínima de
70 litros; cor branca; 220 volts; com
tecnologia frost free, gaveta multiuso;
grade  retrátil;  porta  reversível;
prateleiras modulares; pés niveladores
frontais, certificado pelo INMETRO.
Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Unidade 01 R$ R$

4

Microondas 32 Litros.
Forno  de  microondas  para  cozinha:
micro-ondas.  Tensão:  110v.
Capacidade  aproximada:  32  litros.
Potência/consumo: 1000w.
Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Unidade 01 R$ R$
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5

Refrigerador litros
Geladeira  para  conservação  de
vacinas:  capacidade  mínima  de  240
litros;  compartimento  de  congelador
incluído;  descongelamento
automático;  01  (uma)  porta;  mínimo
de  04 prateleiras;  cor  branca;  tensão
220  volts.  Garantia  mínima  de  12
(doze) meses.

Unidade 02 R$ R$

6

Luminárias de emergência
Luminária Emergência mínimo 30 
LEDS; cor branca; bateria de lítio 
com autonomia mínima de 6 horas; 
bivolt.

Unidade 20 R$ R$

VALOR 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 05 (cinco) dias a contar da emissão da Ordem de 
Compra. 
Condições de Pagamento: o  pagamento se dará através de depósito em conta corrente da contratada ou
boleto bancário, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do material e mediante apresentação da
respectiva Nota Fiscal, ficando condicionado ao recebimento dos produtos solicitados pela contratante.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Rua Doutor
Barcelos, nº 1600, Centro, 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 A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____
                                                                                        

_________________________                                             
Assinatura do responsável                                                   
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