
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 75/2022

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento
para a seleção de proposta vantajosa com intuito     de     instruir     o     processo     administrativo para a
aquisição de  KIT DE MATERIAIS MÉDICOS, em atendimento às demandas da Fundação
Municipal de Saúde de Canoas (FMSC).

Item Ilustração Descrição Qde
Valor

Unitário
Valor Total

01
 

ESTETOSCÓPIO  ADULTO com
auscultador  DUPLO,  selecionado  por
simples rotação, com diafragma de boa
audição, tubo duplo em metal cromado
com  mola  interna  em  aço  e  tubo
flexível isento de látex em “Y“ de cor
preta,  com  olivas  extremamente
macias  com  rosca  em  metal.
Certificado  pelo  Inmetro.  Registro
ANVISA.  Garantia  mínima  de  24
meses.

69 R$ R$

02

ESTETOSCÓPIO  PEDIÁTRICO
com  auscultador  duplo  em  metal,
selecionado por simples rotação, cone
com  o  diâmetro  de  26mm  e  com  a
membrana  fixa  por  aro  de
termoplástico  rosqueado  com  31mm
de  diâmetro,  tubo  duplo  em  metal
cromado com mola  interna  em aço e
tubo flexível isento de látex em “Y“ de
cor  preta,  com  olivas  extremamente
macias  com  rosca  em  metal.
Certificado  pelo  Inmetro.  Registro
ANVISA.  Garantia  mínima  de  24
meses.

69 R$ R$

03 ESFIGMOMANÔMETRO
ANERÓIDE,  modelo  rodízio,  com
braçadeira adulto tamanho 14 x 58 cm
confeccionada  em náilon  resistente  e
lavável com costura dupla e fecho em
velcro  de  alta  qualidade,  pêra,
manguito  e  tubo  espiralado  flexível
livres de látex, manômetro grande com
130mmØ, mostrador com numeração e

69 R$ R$
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ponteiro  em  preto  e  de  fácil  leitura,
possibilidade  de  giro  horizontal  do
manômetro  não inferior  à  90º,  escala
de 0 à 300mmHg,válvula metálica tipo
rosca para precisa seleção da descarga
de ar, montado sobre pedestal em aço
com  pintura  epóxi  e  5  Rodízios.
Certificado  pelo  Inmetro.  Registro
ANVISA.  Garantia  mínima  de  24
meses.

04

  
 

ESFIGMOMANÔMETRO
PEDIÁTRICO aneróide,  modelo
rodízio,  com  braçadeira  compatível
com  crianças  tamanho  8,5  x  30  cm
confeccionada  em náilon  resistente  e
lavável com costura dupla e fecho em
velcro  de  alta  qualidade,  pêra,
manguito  e  tubo  espiralado  flexível
livres de látex, manômetro grande com
130mmØ, mostrador com numeração e
ponteiro  em  preto  e  de  fácil  leitura,
possibilidade  de  giro  horizontal  do
manômetro  não inferior  à  90º,  escala
de  0  à  300mmHg,  válvula  metálica
tipo  rosca  para  precisa  seleção  da
descarga de ar, montado sobre pedestal
em  aço  com  pintura  epóxi  e  5
Rodízios.  Certificado  pelo  Inmetro.
Registro  ANVISA.  Garantia  mínima
de 24 meses.

69 R$ R$

05 ESFIGMOMANÔMETRO  OBESO
aneróide,  modelo  rodízio,  com
braçadeira obeso tamanho 20 x 86 cm
confeccionada  em náilon  resistente  e
lavável com costura dupla e fecho em
velcro  de  alta  qualidade,  pêra,
manguito  e  tubo  espiralado  flexível
livres de látex, manômetro grande com
130mmØ, mostrador com numeração e
ponteiro  em  preto  e  de  fácil  leitura,
possibilidade  de  giro  horizontal  do
manômetro  não inferior  à  90º,  escala
de  0  à  300mmHg,  válvula  metálica
tipo  rosca  para  precisa  seleção  da
descarga de ar, montado sobre pedestal

69 R$ R$
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em  aço  com  pintura  epóxi  e  5
Rodízios.  Certificado  pelo  Inmetro.
Registro  ANVISA.  Garantia  mínima
de 24 meses.

06

OXÍMETRO  DE  DEDO
PORTÁTIL, exibe valores numéricos
da SPO2 e frequência de pulso portátil
de  dedo  de  alta  precisão  para  uso
profissional, utilizado para verificação
contínua  da  saturação  periférica  de
oxigênio  no  sangue  (SPO2)  e
frequência  de  pulso  em  paciente.
Confeccionado em material resistente,
compacto e leve, com peso aprox. de
35 gramas. Informações técnicas: Tela
LCD  colorida,  baixo  consumo  de
energia,  interior  do  Clip  do  dedo
confeccionado  em  borracha  médica
antialérgica,  curva  pletismográfica  e
gráfico  de sinal;  display  configurável
para facilitar visualização dos valores,
autonomia de até 40h de uso contínuo
(em  modo  econômico)  com  carga
máxima da bateria. Acompanha bateria
recarregável. Certificado pelo Inmetro.
Registro  ANVISA.  Garantia  mínima
de 24 meses.

69 R$ R$

07

OXÍMETRO  DE  DEDO
PEDIÁTRICO  E  NATAL
PORTÁTIL: Destinado para crianças.
Leve  -  25g  sem  pilhas.  Display
colorido  o  LED  com  10  níveis  de
brilho,  e  seis  modos  de  exibição.
Informa: SPO2, Fc e gráfico de barras
da  Intensidade  de  Pulso  e  SPO2  em
forma  de  onda.  Baixo  consumo  de
energia,  desliga-se  automaticamente.
Indicador  de  baixa  carga  de  pilhas.
Alimentação: 2 pilhas AAA ou pilhas
recarregáveis.  Operação: 30 horas em
condições  normais.  Certificado  pelo
Inmetro.  Registro  ANVISA.  Garantia
mínima de 24 meses.

69 R$ R$
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08

  

OFTALMOSCÓPIO  DIREITO,
com cabo recarregável  - 29 lentes de
correção (+1 a 40) (-1 a 35) D(+) 1-10,
12, 15, 20, 40 D(-) 1-10, 15,  20,  25,
30,  35;  Estrela  de  fixação;  Lâmpada
2.5V ou 3.5V, de Xenon ou LED; Fácil
troca de lâmpada; Fenda e filtro livre
de vermelho com melhora do efeito de
contraste azul e polarização para cada
abertura;  Aberturas  em Micro  Ponto,
Semi círculo, círculo pequeno/médio e
grande;  Serve  no  cabo  elétrico  para
coluna e cabo elétrico de tomada (110 /
220); Voltagem da lâmpada 3,5v; Cabo
recarregável: Acopla na coluna; Cabos
específicos  (cabo  110v)  ou  (cabo
220v);  Diâmetro  do  cabo  –  28mm;
Interior  do  cabo –  bateria  específica;
Led  indicador  de  ligado  e  desligado;
Permite ajuste no cabo de intensidade
da luz; Produto para acoplar na tomada
para  carregar.  Certificado  pelo
Inmetro.  Registro  ANVISA.  Garantia
mínima de 24 meses.

69 R$ R$

09

         OTOSCÓPIO,  lâmpada  LED,  com
iluminação  por  fibra  óptica,  portátil,
usado  para  exames  externos  do
conduto  auditivo,  lente  giratória
conectada  ao  otoscopio,  proporciona
aumento  de  no  mínimo  2  vezes,
regulador  de  alta  e  baixa
luminosidade.  Deve  possuir  lâmpada
LED. ACESSÓRIOS - No mínimo 09
(nove)  espéculos  auriculares
reutilizáveis, em pelo menos 03 (três)
tamanhos distintos, com no mínimo 03
(três)  unidades  de  cada  tamanho.
Devem ser  entregues  com  o  produto
todos  os  cabos,  conectores,
adaptadores e demais itens necessários
ao perfeito funcionamento do conjunto
ofertado.  Certificado  pelo  Inmetro.
Registro  ANVISA.  Garantia  mínima
de 24 meses.

69 R$ R$
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10

FITA  MÉTRICA,  deve  ser  de
material  maleável,  inelástico,
inextensível,  resistente  e  de  fácil
higienização;  com  escala  numérica
gravada  em  tinta  resistente  ao  uso;
Escala numérica em centímetros, com
graduação (precisão) de 1 mm; Escala
numérica  com,  no  mínimo,  200  cm
úteis;  Escala numérica com indicação
da  dezena  (em  números  maiores)  a
cada 10 cm; Fita com área em branco
antes  da  linha  “zero”  para  permitir
mensuração adequada.

69 R$ R$

11

DETECTOR  FETAL  PORTÁTIL
Sonar  utilizado  para  detectar
batimentos  cardíacos  fetais.  Modelo
portátil.  Botão  liga  ou  desliga  com
regulagem de intensidade  do volume.
Ausculta  de  batimentos  cardíacos  a
partir  da  10ª  semana.  Alta
sensibilidade  para  ausculta  coletiva.
Saída para fone de ouvido ou gravador
de som. Ciclagem de 6.000 a 60.000.
Frequência  de  2,0  a  2,25MHz.  Faixa
de medida do BFC de 50 a 240bpm.
Alimentação por baterias de 9 v. LED
indicador  de  bateria  fraca  localizada
no painel frontal. Carregador integrado
ao  equipamento.  Registro  ANVISA.
Certificado no INMETRO. Garantia de
01 ano contra  defeitos  de fabricação.
Assistência técnica permanente.

69 R$ R$

12

MARTELO  NEUROLÓGICO  DE
BUCK  -  MD para  avaliação  do
reflexo neurológico (reflexo profundo)
e a sensibilidade do paciente;  Cabeça
do martelo de reflexo com dois lados
com borracha, um lado grande e outro
pequeno; acompanha uma agulha e um
pincel  com cerdas  de  nylon;  Martelo
em  aço  inoxidável;  Comprimento
19cm; Peso: 80g. Registro ANVI-SA.
Certificado no INMETRO.

69 R$ R$
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13

LANTERNA  CLÍNICA de  alta
performance para avaliação de reflexos
da  pupila  e  exames  clínicos;  com
iluminação LED de no mínimo 2,2V;
confeccionada  em metal  leve  de  alta
qualidade;  LED  de  alta  qualidade;
LED de alta potência com vida útil de
10.000  horas;  com  controle
liga/desliga  na  haste  (corpo)  do
equipamento;  com  clip  de  bolso;
alimentação  através  de  pilhas
alcalinas.  Registro  ANVISA.
Certificado no INMETRO.

69 R$ R$

14

TERMÔMETRO  CLINICO
DIGITAL inquebrável,  possui  visor
digital de fácil visualização, bateria de
longa duração (inclusa),  beep sonoro,
indicador  de  bateria  baixa,  memória
para o último resultado, ponta (sensor)
resistente à água; faixa de medição: 32
graus  centígrados  a  42  graus
centígrados.  Resolução:  0,1ºC;
Precisão: +/- 0,2ºC. Registro ANVISA.
Certificado no INMETRO. Garantia de
01 ano contra defeitos de fabricação.

69 R$ R$

15

KIT  ESTENSIÔMETRO  PARA
AVALIAÇÃO  DA  SENSIBILIDA-
DE  E  ALTERAÇÕES  DAS
HABILIDADES É  constituído  07
monofilamentos  em  nylon  (Semmes-
Weinstein)  calibrados,  montados  em
suportes e protegidos dentro de tubos
transparentes;  os  monofilamentos
possuem comprimentos iguais, cores e
diâmetros  diferentes;  os
monofilamentos  exercem  forças  de
0,05g a 300g quando aplicados sobre a
pele nas seguintes intensidades: 0,05g;
0,2g;  2,0g;  4,0g;  10,0g;  300,0g.
Certificado  pelo  Inmetro.  Registro
ANVISA.  Garantia  mínima  de  24
meses.

69 R$ R$

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS ou outras despesas se houver.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
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FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota
Fiscal, através de boleto bancário ou dados de conta para depósito.
Entrega: Os itens deverão ser entregues em até 10 dias após o envio da Ordem de
Compra.  O endereço  para  entrega  é  na  Rua General  Salustiano,  nº  678,  Marechal
Rondon, Canoas/RS.
Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta)
dias.

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no
endereço Rua General Salustiano, nº 678, Marechal Rondon, Canoas/RS.

Cópias  da  presente  solicitação  poderão  ser  obtidas  através  do  site
http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA
DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta:    /       /

_____________________________                                     
Assinatura do responsável

Proponente
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