
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANOAS
                                                           ORÇAMENTO N° 70/2022

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 aquisição  de  MANEQUIM  DE  RCP DE  ADULTO  PARA
TREINAMENTO, em atendimento às demandas da Fundação Municipal de Saúde de
Canoas.

Item Ilustração Descrição Qde Valor

01

MANEQUIM DE RCP DE ADULTO.  Manequim
tronco adulto para reanimação cardio pulmonar que
simula um adulto de fisiologia e anatomia mediana
e esteja desenhado para um treinamento realístico
das técnicas RCP de acordo com as recomendações
internacionais.  Que  ofereça  uma  excelente
possibilidade  de  promover  treinamento  de  RCP,
técnicas  de  via  aérea  básica,  com  enfoque  no
aprimoramento  da  qualidade  da  assistência.  Deve
possuir as seguintes características básicas:
Obstrução  natural  das  vias  aéreas  de  forma  a
permitir aos estudantes aprender a técnica de abrir a
via  aérea como em uma situação real,  mandíbula
móvel, elasticidade do tórax tipo humano, quanto a
ventilação  e  compressão,  marcas  realísticas  para
local de ponto de compressão (esterno, mamilos),
deve ter dispositivo audível para confirmar zona de
compressão  com  sinal  “clique”  caracterizando  a
profundidade da compressão correta, a resistência e
elasticidade do tórax devem ser realista e similar ao
de um adulto médio. Deve ser leve para seu fácil
transporte, possibilidade de remoção e substituição
de pulmões. Ser fornecido em bolsa de transporte
Garantia mínima de 12 meses.

01 R$

Total(ais) incluídos todos os IMPOSTOS, TAXAS ou outras despesas se houver.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota
Fiscal, após a entrega e aprovação do SESMT, através de boleto bancário ou dados de
conta para depósito.
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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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