
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 98/2021

A Fundação Municipal de Saúde de Canoas (FMSC) torna público a solicitação de orçamentos
para  a  seleção  de  proposta  vantajosa  com  intuito  de  instruir  o  processo  administrativo  para
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL em atendimento às demandas da Secretaria
Extraordinária dos Direitos dos Animais (SEDA) de Canoas.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Item Descrição
Informar

Apresentação
(embalagem)

Unidade de
Cotação

Qde
Valor

Unitário
 

Valor
Total

01
RAÇÃO SECA ESPECIAL CÃO 
ADULTO.  (Royal Canin Canine 
Veterinary Diet Gastro Intestinal  ou 
similar). 
Composição:  Farinha  de  vísceras  de
aves, milho integral moído*, quirera de
arroz,  casca  de  ervilha,  lignocelulose,
gordura  de  frango,  gordura  suína,
farinha  de  torresmo,  polpa  de
beterraba,  farelo de glúten de milho*,
óleo  de soja  refinado*,  óleo de  peixe
refinado,  casca  de  psyllium,  levedura
seca  de  cervejaria,  fosfato
monocálcico,  cloreto  de  sódio  (sal
comum), cloreto de potássio, carbonato
de cálcio, fosfato monossódico, sorbato
de  potássio,  fruto-oligossacarídeos
(0,36%),  parede  celular  de  levedura
(MOS)  (0,2%),  extrato  de  marigold,
zeolita, vitaminas (A, C, D3, E, B1, B2,
B6,  B12,  PP),  ácido  pantotênico,
biotina, ácido fólico, cloreto de colina,
óxido  de  zinco,  óxido  de  manganês,
sulfato  de  ferro,  sulfato  de  cobre,
iodato de cálcio,  levedura enriquecida
com selênio, zinco aminoácido quelato,
manganês  aminoácido  quelato,  cobre
aminoácido  quelato,  DL-metionina,
taurina, palatabilizante à base de fígado
de frango, antioxidante (BHA).
Níveis de garantia:

Kg    250 R$ R$
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Umidade (máx.) 115 g/kg 11,50%
Proteína Bruta (mín.) 210 g/kg 21,00%
Extrato Etéreo (mín.) 140 g/kg 14,00%
Matéria Fibrosa (máx.) 126 g/kg 12,60%
Matéria Mineral 
(máx.)

95 g/kg 9,50%

Cálcio (mín.)
6.540 
mg/kg

0,65%

Cálcio (máx.)
15,26 
g/kg

1,53%

Fósforo (mín.)
4.800 
mg/kg

0,48%

Sódio (mín.)
2.700 
mg/kg

0,27%

Cloro (mín.)
5.400 
mg/kg

0,54%

Potássio (mín.)
4.800 
mg/kg

0,48%

Magnésio (mín.)
660 
mg/kg

0,07%

Metionina (mín.)
5.320 
mg/kg

0,53%

Taurina (mín.)
1.330 
mg/kg

0,13%

EPA (mín.)
1.000 
mg/kg

0,10%

DHA (mín.)
800 
mg/kg

0,08%

ENERGIA 
METABOLIZÁVEL

3.200 
kcal/kg

 

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO

PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO: 
1.  Os produtos serão entregues na Secretaria  Extraordinária dos  Direitos  dos Animais  de Canoas,
Endereço Avenida Boqueirão, nº 1.985, Bairro Igara em Canoas/RS;
2. Os produtos na data de entrega com validade mínima de 6 meses;
3. Entrega ocorrerá de forma parcelada, conforme as necessidades da Secretaria Extraordinária dos
Direitos dos Animais; 
4. Os custos do transporte e entrega dos produtos devem ser mensurados no preço do item apresentado
na proposta, não podendo ser cobrado pela empresa nenhum valor adicional de transporte, frete e taxas
assemelhadas. 
5. A entrega dos produtos deverá ser efetuada com o prazo máximo de 15 (quinze) dias após o pedido
feito pelo setor responsável.
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Total(ais) incluídos todos os impostos, taxas, fretes ou outras despesas se houver.
EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Quantitativo estimado para um contrato de fornecimento por 12 (doze) meses.

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  03  (TRÊS)  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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