
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 05/2021

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 aquisição de MANUTENÇÃO
DE APARELHO DE ANESTESIA VETERINÁRIA em atendimento às demandas do Centro de Bem-
Estar Animal de Canoas (CBEA).

Item Descrição
Quant

.
Valor Unitário Valor Total

01

MANUTENÇÃO de 01 (um) aparelho de anestesia 
respiratória KT-20, da marca TKT Takaoka.

Obs: informar  via  documento  complementar a  relação  de
peças  a  serem substituídas  (com a descrição,  quantidade  e
valor unitário), informando o prazo para execução, o tempo
de garantia destas peças e também do serviço realizado.

01 R$ R$

02

Hora(s) técnica(s)

Obs: Informar  a  quantidade  de  horas  necessárias  para  a
realização dos serviços

R$ R$

TOTAL R$

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

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Visita técnica: para que seja possível a elaboração do orçamento a empresa poderá realizar a visita técnica para a
verificação  do  diagnóstico,  tendo  em vista  que  esta  fundação  não  possui  conhecimento  técnico  para  avaliar  o
problema apresentado pelo aparelho supracitado.  O não exercício do direito à visita técnica por parte da empresa
interessada, por qualquer motivo, não permitirá a mesma, no futuro, a alegar qualquer desconhecimento que implique
no descumprimento do que foi apresentado no orçamento. O não exercício do direito supracitado não impede que as
empresas interessadas participem desta cotação de preços.
Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Prazo de execução: no máximo em 05 dias úteis a contar do envio da ordem de serviço.
Condições de Pagamento: o pagamento será realizado mediante apresentação da Nota Fiscal, através de boleto
bancário ou dados de conta para depósito (preferencialmente Banrisul).
A proposta deverá ser encaminhada ao e-mail  compras@fmsc.rs.gov.br ou entregue no endereço Avenida Doutor
Barcelos, 1600, Centro, Canoas/RS.
Cópias da presente solicitação poderão ser obtidas através do site http://www.fmsc.rs.gov.br/.

DEVOLVER ESTA PROPOSTA ATÉ 04 (QUATRO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

Data da emissão da proposta: ___/___/_____                  
                                                                           
____________________________                                    ___
____________________________                                       
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