
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 49/2021

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  APARELHOS  DE TELEFONE  IP,  em
atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Descrição Marca
Unidade de

compra
Quant.

Valor
Unit.

Valor Total

1

TELEFONE IP. 
Configurações/Especificações: tela com 
resolução de 128x32 monocromática; na 
cor preto ou cinza; portas 1 RJ45(POE), 1
RJ9; fonte de alimentação externa e POE; 
montável em parede;  Speakerphone 
(Viva-voz); níveis de volume ajustável; 
captação de chamada; chamada em 
espera; transferência de chamadas; 
conferência; códigos de autorização 
forçada (FAC); captura de chamadas de 
grupo; indicador de mensagem em espera;
música em espera; RAM dinâmica 
síncrona de 32 MB (SDRAM); suporte 
Codec de áudio: G.711a, G.711μ, G.729, 
G.729 e G.729ab; memória flash de 4 
MB; temperatura de armazenamento: 14-
140 ° F (-10 a 60 ° C); protocolo de 
comunicação  SIP; comutador Ethernet - o
telefone deve ter uma conexão Ethernet 
10/100Base-T através de duas portas RJ-
45, uma para a conexão LAN e outra para 
conectar um dispositivo Ethernet 
downstream, com um PC; tipo de Licença
de conexão de usuário(UCL) licenças 
para usuários de telefones IP, telefones 
analógicos e ATAs, serviço de mensagens 
instantâneas como Jabber  ou Presence); 
opções de configuração: Dynamic Host 
Configuration Protocol cliente (DHCP) ou
configuração estática, suporte para 
atualizações de firmware online usando o 
TFTP (Trivial File Transfer Protocol), 
Sistema de Nomes de Domínio (DNS); 
modelo de referência: Cisco CP-3905.

Unidade 03 R$ R$

VALOR TOTAL R$ 

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

EMPRESA:
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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                                                   

ANO 2021 - Edição 2570 - Data 09/07/2021 - Página 517 / 530


