
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 58/2021

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  MATERIAIS  E  EQUIPAMENTOS
AMBULATORIAIS, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição
Marca/
Modelo

Unidade Quant
Valor

Unitário
Valor Total

1

Almotolia
Almotolia plástica transparente em
material  não  reciclado,  atóxico,
com graduação,  tampa  com rosca
em  perfeito  encaixe,  impedindo
vazamentos, com um bico do tipo
simples,  para  saída  da  solução,
deverá  ser  lavável  e  resistente,
capacidade para 150 ml.

unidade 30 R$ R$ 

2

Ambu adulto com reservatório
Ressuscitador  com  reservatório,
adulto  -  confeccionado  em
silicone, esterilizável em autoclave
a vapor, com máscara transparente,
com  bolsa  reservatório  de
oxigênio, válvula de controle com
entrada  de  02  e  ar  ambiente,
superfície texturizada.

unidade 02 R$ R$ 

3

Armários  Vitrine  uma  porta  e
chave
Armário  vitrine,  2  portas  e  04
prateleiras em vidro; lateral, fundo
e teto em chapa de aço; fechadura
tipo  yale;  pés  protegidos  por
ponteiras  plásticas;  acabamento
com  pintura  eletrostática  a  pó;
dimensões:  1,65m altura  x  0,70m
de largura x 0,35 m profundidade.
Produto já com vidros instalados

unidade 05 R$ R$ 

4

Bacia inox
Bacia de inox medindo  35  cm  de
diâmetro  com  capacidade  para
4,700 ml.

unidade 02 R$ R$ 

5 Balança Adulto digital
Balança  antropométrica  digital
adulto,  capacidade  até  200  kg,
resistente  e  durável  com  aço
carbono. Pintura eletrostática a pó.
Piso  antiderrapante.  Pés
antiderrapantes  e  regulável  para

unidade 01 R$ R$ 
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nivelamento.  Régua
antropométrica de 1,00 a 1,95 m x
0,5 cm. Aferida pelo INMETRO e
no  momento  da  entrega,  o
equipamento  deve possuir  selo de
aprovação.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

6

Bandeja de Inox
Bandeja  para  curativo  em  inox,
tamanho:  30  x  20  x  4  cm  –
autoclavável.

unidade 10 R$ R$ 

7

Biombo de 3 faces
Biombo  triplo  construído  com
tubos  de  aço  esmaltado  de  3  a  4
faces  em  forte  tecido,  pés  com
rodízios de duas dimensões.

unidade 04 R$ R$ 

8

Braçadeira de injeção
Apoio  de  braço  para  coleta  de
sangue,  material  aço  inoxidável,
acabamento  da  estrutura
esmaltado, regulagem de altura por
manopla,  pés com 4 pés em ferro
fundido,  estofado  espuma  de  alta
densidade,  revestimento  plástico
resistente.

unidade 06 R$ R$ 

9

Cadeira de Rodas
Cadeiras de rodas adulto, fabricada
em  aço  carbono,  com
assento/encosto  em  nylon,
dobrável,  freios  bilaterais,  aro
impulsor  bilateral,  apoio  para
braços e pés fixos, rodas dianteiras
aro 06" com pneus maciços e rodas
traseiras aro 24" em alumínio com
pneus maciços.

unidade 02 R$ R$ 

10

Caixa Bin organizadora
Caixa  plástica,  material
polipropileno  alta  densidade,
comprimento  34  cm,  largura  22
cm,  altura  17,50  cm,  aplicação
organizador  materiais,  cor  preta,
características  adicionais  trava
lateral, tipo bin.

unidade 120 R$ R$ 

11

Caixa plástica 12l com tampa
Caixa  plástica organizadora  com
tampa,  volume  aproximado  19
litros.

unidade 02 R$ R$ 
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12

Comadre
Comadre hospitalar inox – coletor
de  urina  feminino,  tipo  pá,
confeccionado  em  aço  inox.
Utilizado para pessoas acamados e
com  dificuldades  de  locomoção.
Produto  de  superfície  lisa
facilitando  sua  higienização  e
também  proporcionando  maior
conforto  para  o  paciente.
Capacidade de 3,500

unidade 02 R$ R$ 

13

Cuba para assepsia 8cm
Cuba  redonda   8  a  10  cm  de
diâmetro, em aço inoxidável.

unidade 05 R$ R$ 

14

Cuba Rim
Cuba rim inox, produzida em aço
inoxidável, formato oval, utilizada
para  armazenamento  de  qualquer
tipo de líquido. Tamanho: 26 cm x
12 cm. Capacidade para 700 ml.

unidade 05 R$ R$ 

15

Escada 2 degraus
Escada de 02 degraus. Escada toda
construída  em  inox,  com  02
degraus e borracha ante derrapante
nos degraus e  nos pés dentro das
normas  da  abnt,  para  acesso  a
cama hospitalar.

unidade 12 R$ R$ 

16

Esfignomanometro Adulto
Esfigmomanometro  adulto  -
aneroide,  portátil,  com  pintura
texturizada,  após  tratamento
antiferrugem,  com visor  graduado
de  0  a  300  mmhg,  preciso  e  de
fácil leitura, com pera bolsa de ar e
tubos conectores em borracha, sem
emendas,  com  manguito  de
borracha  sintética,  em  braçadeira
de  nylon,  fecho  de  velcro,  com
aprovação  e  calibração  do
INMETRO.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 06 R$ R$ 

17 Esfignomanometro Obeso
Esfigmomanometro  adulto  para
obeso  -  aneroide,  portátil,  com
pintura  texturizada,  após
tratamento antiferrugem, com visor
graduado  de  0  a  300  mmhg,
preciso e de fácil leitura, com pera
bolsa de ar e tubos conectores em
borracha,  sem  emendas,  com

unidade 04 R$ R$ 
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manguito de borracha sintética, em
braçadeira  de  nylon,  fecho  de
velcro, com aprovação e calibração
do INMETRO.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

18

Estetoscópio Adulto
Estetoscópio duo som, auscultador
com  diagrama  de  alta
sensibilidade,  em  material
resistente,  tamanho  adulto,
conjunto  biauricular  em  metal
cromado  e  resistente,  com  olivas
em  plástico  sem  rebarbas,
acondicionado  em  embalagem
individual.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 12 R$ R$ 

19

Fita HGT
Fitas  de  HGT  para  medidor  de
glicose, caixa com 50 tiras.
ATENÇÃO: A empresa vencedora
da  licitação  deverá  oferecer  em
forma  de  comodato  à  Fundação
Municipal de Saúde de Canoas, 4
(quatro)  aparelhos  compatíveis
com as fitas que serão fornecidas,
já codificados e calibrados.

unidade 40.000 R$ R$ 

20

Fio Guia
Fio  guia  para  intubação,  modelo
adulto  com  balão.  Guia  de
intubação (mandril itpo vareta) em
cobre  flexível  cromado,  com
dimensões (mm) 3,2 x 420,00 mm.
Botão em termoplástico resistente.
Parafuso  de  regulagem  em  latão
niquelado

unidade 02 R$ R$ 

21 Foco auxiliar
Foco  cirúrgico  auxiliar  com
tecnologia de iluminação a LED de
alta  eficiência.  Intensidade
luminosa mínima de 120.000 Lux.
A cúpula  deverá  fornecer  energia
irradiada  de  no  máximo  3,9
mW/m²lux.  A  cúpula  cirúrgica
deverá  possuir  um  consumo
máximo  de  75  W  (ou  VA).
Temperatura da cor de 4.350 K (+-
10%).  Diâmetro  de  campo
cirúrgico  no  mínimo,  entre  195
mm (+-10%) a 230 mm (+-10%).
Vida útil  de LED de pelo menos,

unidade 02 R$ R$ 
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30.000 horas. Alimentação elétrica
220 Vac – 60 Hz. Deve apresentar
registro na ANVISA.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

22

Lanterna Clínica
Lanterna  clínica  de  alta
performance,  com  lâmpada  de
LED de 2,2 V,  confeccionada em
bronze  de  alta  qualidade  e
acabamento  na  cor  preta,  que
permita  a  utilização  de  10.000
horas  de  uso,  com  acionamento
através do interruptor liga/desliga,
com alimentação  através  de  duas
pilhas  AAA (inclusas)  com estojo
para acondicionamento.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 05 R$ R$ 

23

Laringoscópio  com  lâminas
Curvas e Retas
Laringoscópio adulto – sistema de
encaixe  de  laminas  de  padrão
internacional,  laminas  com  face
fosqueada  que  impede  a  reflexão
de  luz,  cabos  recartilhados  que
proporcionem  uma  perfeita
empunhadura,  lâmpadas  de  alta
luminosidade,  tampa  do
compartimento  de  pilhas  com
rosca,  material  inoxidável  e
resistente,  funcionamento  com
pilhas  comuns,  estojo  com  zíper
para  acondicionamento  do
conjunto.  Acompanhado  de  05
(cinco) laminas curvas nº 1, 2, 3 4,
e 5; e 05 (cinco) laminas retas nº 1,
2, 3 4, e 5, sendo todas as laminas
com lâmpadas.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 02 R$ R$ 

24 Maca Fixa Reclinável
Estrutura  em  aço  redondo.  Leito
estofado  revestido  com  courvim;
cabeceira reclinável até 4 posições
através  de  cremalheira;  pés  com
ponteiras plásticas ou de borracha.
Pintura  eletroestática  a  pó  epóxi
branca.  Dimensões  aproximadas:
1,85m  (comprimento)  x  0,55m
(largura) x 0,80m (altura). Garantia

unidade 08 R$ R$ 
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mínima  06  meses.  Em
conformidade com o INMETRO e
com  as  recomendações  contidas
nas  normas  da  ABNT  no  que
couber.

25

Maca  com  grades  removíveis  e
rodas com travas
Maca  clínica,  material  aço
inoxidável, rodas 4 rodízios de 6´,
freio nos 4 rodízios, comprimento
até 2,00 m,  largura cerca de 0,80
m,  altura  cerca  de  1,00  m,
características adicionais cabeceira
regulável  por  cremalheira,  grades
laterais escamoteáveis

unidade 05 R$ R$ 

26

Máscara de Hudson adulto
Máscara  Oxigênio  Adulto  c/
Reservatório  e  de  Não-reinalação
Hudson Confeccionada  em  vinil
macio;  Transparente;  Presilha
ajustável  de  nariz  que  assegura
uma  fixação  confortável;  possui
tubo de suprimento de oxigênio de
2,10m.

unidade 04 R$ R$ 

27

Máscara de Venturi adulto
Máscara  de  oxigênio  Venturi
adulto  completa  para  diferentes
concentrações  de  fração  inspirada
de  oxigênio,  tubo  corrugado,  6
diluidores.

unidade 04 R$ R$ 

28

Mesa Auxiliar de Mayo
Mesa  de  mayo,  com  estrutura
confeccionada em material de aço
inoxidável;  ·  Altura  regulável
c/anel  de  fixação  no  tubo  da
coluna; · Componente bandeja aço
inox  medindo  aproximadamente
0,35  x  0,50m;  ·  Rodízios  de  2
polegadas de diâmetro; · O produto
deverá  ter  acabamento  perfeito
isento  de  rebarbas  e  sinais  de
oxidação.

unidade 03 R$ R$ 

29

Nebulímetros Adulto
Kit  completo  nebulização  adulto,
composto de máscara, nebulímetro
e  extensor.  Embalagem  com
informações  de acordo com RDC
185/2001. Com número de registro
na Anvisa. 
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 20 R$ R$ 
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30

Otoscópio
Otoscópio clínico com iluminação
por  luz  led;  com  lente  giratória
com  aumento  de  3  x;  visão
integrada coo mgiro para os lados.
Botão  liga/desliga;  cabo
ergonômico, a prova de impacto e
aderente.  Funcionamento  com
pilhas ou bateria recarregável; com
5  espéculos  auriculares  de
diferentes tamanhos. Deve possuir
registro válido na ANVISA.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 04 R$ R$ 

31

Papagaio
Papagaio  para  uso  hospitalar,  em
aço inox,  utilizado para  coleta  de
urina  masculino  para  pacientes
acamados  e  com  dificuldade  de
locomoção.  De fácil  higienização.
Superfícies  lisas.  Capacidade para
1 litro.

unidade 02 R$ R$ 

32

Pinça Adson com dente de rato
Pinça  Adson  com  dente  12  cm,
com  ponta  delicada  e  precisa,
molejo macio, em aço inox.

unidade 10 R$ R$ 

33
Pinça Kelly curva
Pinca  hemostatica  Kelly  curva
12cm.

unidade 10 R$ R$ 

34
Pinça Kelly reta
Pinca hemostatica Kelly reta 12cm.

unidade 10 R$ R$ 

35
Porta agulha 14cm
Porta agulha Mayo Hegar 14 cm. unidade 05 R$ R$ 

36

Suporte Soro
Haste  com  regulagem  de  altura,
confeccionada em tubo redondo de
aço  inoxidável  com  acabamento
polido  de  3/4”  x  1,20mm  (ou
superior), terminação com 02 ou 4
ganchos de tubos de aço inox. Base
rodízios  giratórios.  Regulagem de
altura  por  sistema  de  pressão.
Altura  regulável  minimamente
entre 1,50m e 2,10m.

unidade 10 R$ R$ 
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37

Tábua para RCP
Tábua  para  Ressuscitação  Cárdio
Pulmonar  em  polietileno  de  alta
resistência,  100%  reciclável,
resistente  à  compressão  e  à
desinfecção,  deve  possuir  espaços
ou  alças  para  pegada  e
manipulação.  Tamanho
aproximado: 60cm (A) x 40cm (L)
x 7cm (E).

unidade 01 R$ R$ 

38

Termômetro digital
Termômetro  Digital  faixa  de
medição: 32,0 a 42,0C, retenção da
medida  no  visor  até  desligar.
Medição  da  temperatura  em  60-
90seg,  mostrador  digital,  precisão
0,1C.  Bateria  substituível  emite
alarme  sonoro  ao  término  da
leitura,  corpo  em  plástico  ABS,
desliga  automaticamente  para
preservar a bateria, os métodos: via
oral,  via  retal,  via  axilar;
embalagem  individual,  capa
plástica  dura  c/  tampa,  selo  do
INMETRO, unidade.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 10 R$ R$ 

39

Tesoura Iris 12 cm ponta curva
Tesoura iris  curva ff  12 cm,  com
ponta delicada e afiação precisa.

unidade 05 R$ R$ 

40
Tesoura Iris 12 cm ponta reta 
Tesoura  iris  reta  ff  12  cm,  com
ponta delicada e afiação precisa.

unidade 05 R$ R$ 

41 Poltrona reclinável
Confeccionada  em  estrutura
tubular em aço . Pintura esmaltada
na  cor  branca  ou  bege,  com
tratamento  antiferruginoso,
acabamento  em  pintura
eletrostática  a  pó.  Assento,
encosto, braço e descanso para os
pés  formato  anatômicos,  estofado
em  espuma  de  poliuretano
densidade  28  revestidos  em
courvim.  Descanso  para  os  pés
articulado  com  extensão
concomitante  a  inclinação  do
encosto.  Totalmente  reclinável.
Mecanismo  de  reclínio  em  aço  .
Pés  com ponteiras  antiderrapante.
Tecido  courvim  nas  cores  preto,

unidade 08 R$ R$ 
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azul  ou  bege.  Dimensão
aproximada:  1,60  m  x  0,55  m  x
0,45 m

42

Autoclave
Autoclave  de  mesa  para
esterilização  por  meio  de  vapor
saturado  sob  pressão  e  com
secagem. Programável para operar
com valores  de  temperatura  entre
121  e  134  Graus  Celsius,  sendo
que  o  inicio  da  autoclavagem
deverá  ocorrer  quando  a
temperatura  e  pressão  atingir  os
níveis  selecionados,  conforme  o
material  selecionado  a  ser
esterilizado.  Gabinete  construído
em aço carbono, pintado em epóxi,
tratado com antioxidante, ou outro
material compatível com a função.
Câmara interna em aço inoxidável
AISI  316,  com  estrutura  para
operar até 3 ATM de pressão. Porta
em aço inox laminado que oferece
maior resistência e segurança, com
vedação  adequada,  guarnição  da
porta  em  silicone,  e  sistema  de
segurança  que  impede  a  abertura
quando  do  seu  fechamento  sem
alterar as condições de temperatura
do  meio  ambiente.  Comando
eletrônico microprocessado, painel
frontal  para  configuração,
acionamento,  informações sobre o
ciclo  que  permite  diferentes  tipos
de ciclos, interrupção da operação
e  alarme  audiovisual  em caso  de
falhas  no  sistema  com
desligamento  automático  no  final
do  ciclo.  Programa  para  diversos
materiais.  Capacidade  entre  40  e
60  Litros.  Alimentação  de  220
Volts.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 01 R$ R$ 

43 Carro de emergência
Estrutura  construída  em  perfis
estruturais de alumínio extrudado.
Fechamentos  laterais  em
poliuretano  e  fechamento  traseiro
em PVC ou material de qualidade
superior,  Bandeja  superior  em
poliuretano  (ou  material  de

unidade 01 R$ R$ 
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qualidade superior)  com borda de
retenção  e  puxadores  laterais  05
gavetas  confeccionadas  em
poliuretano, com trilho telescópico
e  puxadores  em plástico  injetado,
sendo  as  04  superiores  de
aproximadamente 150mm de altura
para  armazenamento  de  materiais
de  procedimentos  e  a  gaveta
inferior com altura aproximada de
300mm.  Sistema  que  possibilite
lacre único para todas as gavetas.
As  primeiras  duas  gavetas
superiores  deverão  apresentar
aproximadamente  24  divisórias
para armazenamento de medicação
em polyestireno.  Suporte  de  soro
ajustável  na  altura.  Suporte  para
cardioversor  com  borda  de
proteção e dimensões aproximadas
de 400mm x 400mm. Suporte para
cilindro  de  oxigênio  com  fecho
tipo velcro. Régua com pelo menos
04 tomadas elétricas padrão NBR,
2P +  T  com  cabo  força  de  pelo
menos 3m. Montado sobre rodízios
giratórios de pelo menos 4”, sendo
2 com trava e 2 sem trava e banda
de  rodagem  em  poliuretano.
Dimensões  aproximadas:  1130mm
x  860mm  x  540  mm  (altura  x
largura x profundidade).

44 Desfibrilador/cardioversor  com
monitor  multiparâmetro  e
marcapasso 
Com  tela  de  cristal  líquido,  com
forma  de  onda  bifásica,  Deve
possuir  no  mínimo  quatro  modos
de  operação:  Monitorização,
Desfibrilação  Externa
semiautomática  (DEA),
Desfibrilação  Manual,  e  Marca
Passo  não  invasivo,  Com
monitorização de ECG através  de
cabos  de  3  ou  5  vias  Com
monitoração  por  intermédio  das
pás  adesivas  Com  monitorização
de  oximetria  de  pulso  (SpO2).
Modo DEA: Deve analisar o ECG
do  paciente  e  determinar  se  a
aplicação  de  choque  é
recomendada. Modo Manual: Com

unidade 01 R$ R$ 
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desfibrilação simples em 3 etapas,
Com analise do ECG do paciente e
se for o necessário: 1) selecionar a
energia; 2) carregar; e 3) aplicar o
choque. Deve permite a realização
de  cardioversão  sincronizada,
imediatamente após a detecção de
uma  onda  R na  medida  do  ECG,
Com  desfibrilação  realizada  por
intermédio  de  pás  externas,  Deve
possuir  pás  externas  adulta  com
pediátrica  embutida,  Com
possibilidade  de  uso  de  pás
internas  ou  pás  adesivas
multifuncionais  dedesfibrilação,
Deve abranger a faixa de 2 a 200J.
Modo  de  Marca  Passo:  Deve
possuir  a  capacidade  de  detecção
de  no  mínimo  2  arritmias,
incluindo  assistolia  e  fibrilação
ventricular,  Com  sistema  de  auto
teste  capaz  de  verificar  o  bom
funcionamento  do  equipamento,
Com  capacidade  de
armazenamento  de  eventos  e
relatórios,  Com  registrador
integrado,  onde  são  determinados
eventos  impressos  manual  ou
automaticamente,  Com  bateria
recarregável  com  no  mínimo  5
horas  de  autonomia,  Tipo  de
Alimentação:  110  V  e  220  V,
Frequência  60  Hz.  Deverá
acompanhar  cada equipamento:  a)
01  (um)  cabo  de  3  vias  (cabo  +
rabicho); b) 01 (um) cabo de 5 vias
(cabo + rabicho); c)01 (um) sensor
de SPO2 adulto; d) 01 (um) sensor
de SPO2 pediátrico;  e)  20 (vinte)
rolos de papeis para impressora; f)
01 (uma) bateria compatível com o
equipamento.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

45 Eletrocardiógrafo
Eletrocardiógrafo  3  canais  /  12
derivações  Especificação  técnica
mínima: Apresentação de ECG em
papel  milimetrado  comum  ou
termossensível  tamanho  carta,
ofício  ou  A4  ou  formulário
contínuo  80  colunas  tamanho

unidade 01 R$ R$ 
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oficio,  com  impressão  das  12
derivações  simultâneas  em  uma
única página; Derivações: DI a V6;
Identificação  automática  de  todas
as  derivações;  -  Identificação  de
sinal  de marcapasso. Identificação
de  data  e  hora  do  exame  -
Velocidades de impressão ajustável
minimamente entre 10 e 50 mm/s;
-  Ganho  ajustável  minimamente
entre:  2.5,  5,  10  e  20  mm/mV;
Modos  mínimos  de
funcionamento:  automático
(aquisição das 12 derivações com o
acionamento de uma única tecla) e
ritmo;  -  Sistema  para
monitoração/verificação  de
eletrodos com indicação visual do
eletrodo  solto  ou  mal  conectado;
Display  LCD  que  possibilite
minimamente  a  pré-visualização
do  exame  e  indicação  do
posicionamento  dos  eletrodos;  -
Capacidade  incorporada  para
exportação  de  exames  para
computador  em  formato  PDF,
através de porta USB ou cartão de
memória;  Sistema  de  proteção
contra  descarga  do  desfibrilador.
Corrente  de  fuga  máxima:  5uA;
Circuito  pré-amplificador
flutuante,  isolado;  Filtros  digitais
mínimos  inclusos:  Filtro  para
ruídos  da  rede  elétrica  (60  Hz),
filtro  para  tremor  muscular  e
correção  automática  da  linha  de
base.  Assessórios  Inclusos:  02
Cabos  paciente  10 vias  com plug
tipo  clip.  04  eletrodos  tipo  clip
para  membros.   06  eletrodos  de
sucção  précordiais  não
descartáveis. Carro para transporte.
.Alimentação Elétrica: 127 AC, 60
Hz  (ou  110/220  ou  comutação
automática 100-240 Vac ou através
de  fonte  de  alimentação)  com
bateria  interna  recarregável  com
autonomia  mínima  de 60 minutos
em operação. A empresa vencedora
deverá  apresentar:  Registro  no
Ministério  da  Saúde.  Certificado
de  Boas  Práticas  de  Fabricação
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emitido  pela  ANVISA  e/ou
Certificado  de  qualidade
internacional  para  dispositivos
médicos  com  tradução
juramentada.  Certificado  de
Conformidade do Produto com as
Normas  NBR IEC 60601-1,  NBR
IEC 60601-1-2,  NBR IEC 60601-
1-4,  NBR  IEC  60601-2-25.
Manuais: 01 (um) cópia do manual
de  operação  (por  equipamento).
Garantia:  12 (doze) meses  após o
aceite  definitivo  do  equipamento.
A  contratada  deverá  garantir
suporte técnico e fornecimento de
peças  para  o  equipamento  pelo
prazo  de  10  anos  após  o  aceite
definitivo.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

46

Oxímetro de pulso digital
Oxímetro  de  dedo,  com  visor  de
led colorido e exibição simultânea
dos resultados medidos e o gráfico
plestimograma.  6  perspectivas  de
visualização no visor, desligamento
automático.  Alarme  sonoro  e
visual.  Alarme  ajustável  para
valores de % spo2 e pr (frequência
de pulso).  Vida útil  das  pilhas  de
20 horas de uso contínuo. Pode ser
usado  em diferentes  tamanhos  de
dedos. Possui cordão para facilitar
o  transporte  e  capa  protetora  de
borracha.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

unidade 04 R$ R$ 

47 Seladora
Seladora  tipo  manual  com  pedal,
específica  para  embalagens  de
papel  grau  cirúrgicas
confeccionada  em  poliestireno
garantindo durabilidade e  limpeza
sem riscos de oxidação; compacta
e  de  fácil  manuseio,  dotada  de
controle  de  temperatura  de
selagem,  selagem  rápida  e
eficiente,  sistema de selagem tipo
barra  aquecida,  proporcionando
maior  vida  útil  da  resistência;
espessura  de  selagem  de  no
mínimo  9  mm  atendendo  as

unidade 01 R$ R$ 
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normas  de  segurança,  Bivolt,
potência mínima de 50 watts.
Garantia  mínima  de  12  (doze)
meses.

48

Suporte de perfurocortantes
Suporte  para  caixa  coletadora  de
material  perfurocortantes  13L  -
Suporte em metal,  pode ser usado
na bancada ou fixado na parede.

unidade 12 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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