
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS
ORÇAMENTO N°. 32/2019

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
CANIS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, em atendimento às demandas
do Centro de Bem-Estar Animal (CBEA).

Item
Descrição do

material/equipamento
Imagem referência Unidade Quant.

Valor
Unit.

Valor
Total

01

Canil  em  aço  inox  grande,
módulo  de  120cm  x  60cm  x
80cm.  (CxLxA),  com 02  (duas)
portas,  com  bandejas  em  aço
inox,  divisórias  e  telas
removíveis.

Unidade 05 R$ R$

02

Canil em aço inox, com 7 (sete)
lugares,  com  bandejas  em  aço
inox,  divisórias  e  telas
removíveis. Os lugares devem ser
distribuídos  em  03  (três)
módulos, sendo:
01 pequeno de 120cm x 60cm x
60cm (CxLxA) com três portas;
01 pequeno de 120cm x 60cm x
60cm (CxLxA) com duas portas;
01  grande  de  120cm x  60cm x
80cm (CxLxA) com duas portas.

Unidade 10 R$ R$
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03

Caixa  de  transporte  para
animais, tamanho MÉDIO, em
polietileno com porta de grade de
ferro.  Medidas  aproximadas
53cm x 71cm x 58cm (L x C x
A).  Capacidade  para  um animal
de até 20kg. Alças de transporte
devem  ser  resistentes  e
compatíveis  com  a  capacidade
solicitada.

Unidade 05 R$ R$

04

Caixa  de  transporte  para
animais,  tamanho
INTERMEDIÁRIO, em
polietileno com porta de grade de
ferro.  Medidas  aproximadas
57cm x 82cm x 68cm (L x C x
A).  Capacidade  para  um animal
de até 20kg. Alças de transporte
devem  ser  resistentes  e
compatíveis  com  a  capacidade
solicitada. 

Unidade 05 R$ R$

05

Caixa  de  transporte  para
animais,  tamanho  GRANDE,
em  polietileno  com  porta  de
grade  de  ferro.  Medidas
aproximadas de 64cm x 92cm x
74cm (L x  C x  A).  Capacidade
para  um animal  de até  30kg ou
mais. Alças de transporte devem
ser resistentes e compatíveis com
a capacidade solicitada.

Unidade 05 R$ R$

06

Autoclave  com  capacidade  21
litros,  28 kg,  aço inox,  potência
mínima  1000w,  pressão  de
trabalho  1kgf/cm 2,  temperatura
padrão  OMS  até  121  graus,  16
dispositivos  de  segurança,
alimentação  127V  ou  bivolt,
secagem  com  porta  entreaberta,
bandejas em alumínio anodizado.
Dimensões  aproximadas  da
câmara:  25,2cm  x  42,1cm
(diâmetro  x  comprimento).
Dimensões  aproximadas  da
autoclave 33cm x 40cm x 59,5cm
(A x L x C),
Garantia  mínima:  24  (vinte  e
quatro)  meses  a  contar  da
entrega.

Unidade 01 R$ R$

ANO 2019 - Edição 2049 - Data 08/07/2019 - Página 55 / 65



07
Guias  roliças  anti  impacto,
fabricada  com  corda  flexível,
tamanho mínimo 1,3m. 

Unidade 200 R$ R$

08
Colar  enforcador  elo  chato.
Medidas aproximadas de 55cm x
0,35cm.

Unidade 50 R$ R$

09
Colar  enforcador  elo  chato.
Medidas aproximadas de 65cm x
0,35cm.

Unidade 50 R$ R$

10
Colar  enforcador  elo  chato.
Medidas aproximadas de 75cm x
0,35cm.

Unidade 50 R$ R$

11

Balança  digital,  para  uso
veterinário,  com  coluna,
capacidade de até 300kg, visor de
LED,  escala  de  100g;
alimentação  através  de  fonte
externa  (110-220 VCA),  01  ano
de garantia.

Unidade 01 R$ R$

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.
Da entrega: o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias a contar da emissão 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.

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. 

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                                                   Assinatura do funcionário e matrícula   

ANO 2019 - Edição 2049 - Data 08/07/2019 - Página 56 / 65


