
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N° 54/2022

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 a aquisição de
EQUIPAMENTOS  PARA  SALA  DE  TREINAMENTO  em  atendimento  às  demandas  da
Fundação Municipal de Saúde de Canoas.

Item Ilustração Descrição
    Qd

e
Valor

Unitário
Valor 
total

1
Receiver: Amplificador  que  possua  de
250  a  300  Watts  RMS  de  potência
(podendo 2x100W), com 4 saídas de auto
falante, que possibilita comando de
funções das entradas USB, SD Card,
auxiliar (RCA), microfone, rádio FM,
bluetooth, aplicativo android e/ou Ios,
bivolt automático,  controle  remoto  com
troca  de  pastas,  lineout,  4  entradas  de
canal  independentes.  Canal  1:  APP,
Bluettooth, USB, SD card e rádio FM.

01
R$ R$ 

2
Mesa de som 4 canais: 4 entradas de
microfones, XLR combo p10, 
eletronicamente balanceadas, saída MAIN 
XLR, alimentação bivolt (100 ~240 V) – 
60/50 Hz.

01

3
Microfone sem fio: Receptor para dois
microfones, 16 frequências diferentes por
canal, LED’s indicadores de áudio (A.F),
frequência  (R.F)  e  power,  antenas
articuláveis,  tecla  power  no  painel
frontal,  saídas  de  áudio  P-10  (mixada
A+B)  e  XLR,  controles  de  volume  em
ambas as saídas, conector de alimentação
tipo  mini  USB.  Alimentação:  Fonte
chaveada  100/  240  VAC  (50/60  Hz),
saída +5VDC x conector tipo mini USB,
método  de  programação  pi/4  DQPSK,
sintonia  por  código ID,  teclas  power  e
frequência  (troca  de  frequência  com
apenas um toque), display em LED com
indicações  de  canal,  frequência  e
consumo de bateria,  distância  média  de
transmissão,  40  Mts (sem obstáculos).

02

ANO 2022 - Edição Complementar 5 - 2804 - Data 10/06/2022 - Página 1 / 4



Cápsula: Dinâmica unidirecional, padrão
polar cardioide, impedância 600 Ohms,
resposta  de  frequência  30  Hz/20kHz.
Alimentação: 2 x pilha AA 1,5 volts.

4
Caixa  de  som  ambiente  acústica:
Modelo para fixação na parede, potência
RMS de 30 a 50 watts cada caixa,  100
Watts RMS o par, programa musical 60
w,  impedância  nominal  8,  sensibilidade
(1W/1m)  88  dB  SPL,  resposta  de
frequência de 100-20000 Hz.

04

5
Projetor 3600 Lumens: Possui entrada
para  adaptador  UBS para  WIFI,  3600
lumens  de  brilho  de cor branca,
resolução XGA nativa e proporção de
aspecto 4:3, para imagens vibrantes e
coloridas,  lâmpada  econômica  e
durável,  até  12.000  horas  no  modo
ECO, conectividade de rede avançada,
RJ-45 permite o gerenciamento remoto
de projetores de rede, visualização sem
fio  de dispositivos  PC,  Mac,
Chormebook, IOS e android, resolução
XGA nativa (1.024 px x 768 px), ideal
para planilhas e lâmpadas com duração
de até 12.000 horas.

01

6
Web cam USB 2.0 Full hd: 01 cabo
prolongador de ubs para web cam 15
metros, 01 cabo HDMI
3.0 com 25 metros, 60 metros xlr x xlr
de 1,00 mts, 02 cabos xlr x p10 de 1,00
mts, 02 cabos xlr x p2, 02 réguas de 5
tomadas  estilo  filtro  de  linha,  01
extensão de 2,00 metros 2p mais terra,
01 extensão de 25 metros 2p mais terra.
Garantia de 1 ano.

01

7
Apresentador Passador trocador slide
sem fio caneta laser: Controle sem fio
para  apresentações de  slides  de  longa
distância,  compatível  com  qualquer
notebook  e  computador  com  entrada
USB 2.0, o adaptador possui alcance de
até 30 metros e a caneta a laser até 200
metros.  Botões  com funções  de
aumentar e baixar o volume, iniciar ou
pausar,  mute,  tela  preta,  cima  e baixo,
ligar o laser, todos com autonomia de

01
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até 100.000 clicks. Sistema de
alimentação inteligente, muda para  o
modo  standby em caso  de  inatividade,
prolongando ainda mais a vida útil das
pilhas. Alimentação via pilhas AAA
inclusas. Formação técnicas: 09 botões,
modo de repouso automático, distância
de trabalho de controle de 30 metros,
distância do laser < 200m , alimentação
2 AAA (já inclusas), taxa de tensão DC
3V/ <35 mA.

8 Suporte para projetor: Do tipo 
inclinação e rotaação, inclinação 15º , 
articulação 360º , cor preta. Local de 
instalação: teto, garantia de 05 anos, 
capacidade de carga 10 kg, material aço 
carbono, tratamento anticorrisivo e 
pintura eletrostática.

    01

9 Tela de projeção:  Polegadas: 120" (4:3) e
110" (16:9)
Formato: 4:3 (120") e 16:9 (110")
Cor das bordas: Preta
Cor do produto: Branca
Cor da área de projeção: Branca
Tecido: Matte White (verso preto)
Voltagem: bi volt 
Acompanha controle remoto com fio e sem
fio
Medidas da área de projeção: 240 (C) x 
180 (A) cm
Medidas do produto: 265 (C) x 8,3 (A) x 
6,7 (L) cm
Medidas da caixa: 272 (C) x 12 (A) x 13,5 
(L) cm

     01

                                                                                
                                                              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.
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Da entrega: os itens deverão ser entregues na Sede Administrativa da FMSC, localizada na Rua
Gal.  Salustiano,  nº  678,  Mal.  Rondon,  Canoas/RS,  CEP  92.020-310,  A/C  da  Diretoria
Administrativa, em até 10 (dez) dias, a contar do envio 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,  em até  30  dias  após  a  entrega  e
aceitação dos itens.
A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço
Avenida Gal. Salustiano, 678, Mal. 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 proponente ______________________________

Assinatura do funcionário
e matrícula FMSC
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