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DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS 

ORÇAMENTO N° 32/2018 

 

 A Fundação Municipal de Saúde de Canoas torna pública a solicitação de orçamento, para a seleção 

de proposta mais vantajosa com intuito de instruir o processo administrativo para a aquisição de ALFAFA, 

para atender as demandas da Unidade do Bem-Estar Animal (UBEA). 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

Item 
QTD 

estimada 
Descrição 

Valor 

Unitário 

por kg 

Valor 

Total 

01 
17.500kg 

 

Feno de alfafa em fardos uniformes e amarrados com 

relação folha/caule adequada, caules com textura adequada 

(finos e macios cor e odor próprios de um feno de alfafa de 

boa qualidade ausente sinais de fermentação, mofos, 

bolores e impurezas. Umidade entre 10 e 18%, proteína 

bruta entre 15 e 22%, fibra bruta entre 25 e 35% e cinzas 

entre 7 e 10%. Apresentação: fardos de 20kg a 30kg 
 

R$  R$ 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R$ 

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

EMPRESA: 

ENDEREÇO: 

CNPJ: 

FONE: 

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias. 
Da entrega: a entrega e os pedidos serão mensais cuja demanda estimada mensal é em média de 3000kg, 

os quais serão convertidos em fardos.   
Os fardos deverão ser entregues em até 02 (dois) dias consecutivos a contar da emissão da Ordem de 

Compra. 

Local da entrega: Unidade do Bem-Estar Animal – Av. Boqueirão, nº 1985 – Igara – Canoas/RS 
Da aquisição: a FMSC não estará obrigada a realizar a aquisição da totalidade desta chamada de orçamento 
Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de 

boleto bancário ou dados de conta para depósito. 

A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida 

Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, Canoas/RS (A/C: Diretoria Administrativa – Unidade de Compras). 

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

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 03 (TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS A CONTAR DA DATA 

DA PUBLICAÇÃO. 

 

Data da emissão da proposta: ___/___/_____ 

 

                                                                                             
______________________                                        _________________________________ 

Assinatura do responsável                                            Assinatura do funcionário e matrícula  
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