PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 16/2021 - PR

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
CNPJ: 03.452.299/0001-03
R. LUIZ DA COSTA GOMES, 711
C.E.P.: 79200-000 - Aquidauana - MS

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:

85/2021
27/04/2021

Processo Licitatório:
Data do Processo:

85/2021
27/04/2021

ANEXO VI

Folha: 1/3

(As propostas serão abertas para julgamento às 08:00 horas do dia 14/05/2021).

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ / CPF:
Validade da Proposta:

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................ Estado:
.............
............................................................................ Inscrição Estadual: .............................................................
............................................................................ Prazo Entrega/Exec.: .............................................................

Item

Código

Unid

Quantidade

1

8040009

UN

AR CONDICIONADO SPLIT - "FRIO" - 9.000 BTUs - 220v (UNIDADE INTERNA E
EXTERNA) FILTRO REMOVÍVEL, COM CONTROLE REMOTO, COR BRANCA
(08-04-0009)

1,000

2

26020001

KIT

Kit máscara de anestecia para pequenos animais, flexível no tamanho pequeno comprimento 10cm x Largura 6,5cm x Abertura da Borracha 3cm (Kit de 03 unid)
(26-02-0001)

2,000

3

26020002

KIT

Kit máscara de anestesia para pequenos animais, flexível no tamanho pequeno comprimento 10cm x Largura 9cm x Abertura da Borracha 4cm (kit 03 unid)
(26-02-0002)

2,000

4

26020003

KIT

Kit de máscara de anestesia de pequenos animais, flexível no tamanho pequeno comprimento 14cm x Largura 13cm x Abertura da Borracha 5cm (kit 03 unid)
(26-02-0003)

2,000

5

26020004

UN

Estetoscópio littman classic iii - 3m, função: funciona como um amplificador dos sons
internos emitidos pelo corpo e é usado para o exame de ruídos vasculares
(auscultação cardíaca) na região peitoral e respiratórios nas costas. (26-02-0004)

2,000

6

26020005

UN

Termômetro veterinário digital. modelo: animed; marca:incoterm (podendo ser de outra
marca, sendo digital), função: aferir temperatura corporal do animal (26-02-0005)

3,000

7

26020006

UN

Pinça anatômica serrilhada 16cm, material em aço inoxidável. função: ideal para
auxiliar na dissecação, a manipulação de tecidos e auxiliar nas suturas. (26-02-0006)

8,000

8

26020007

UN

Pinça backhaus 13 cm, material em aço inoxidável. função: é utilizada para fixar os
panos de campo à pele. as suas pontas agudas penetram na pele para a melhor
fixação. (26-02-0007)

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

E-mail:
...................................................................
Contato: ...................................................................
Telefone:
..........................................
Fax:
..........................................
Condições de Pagamento: ..........................................
Marca Oferecida

32,000
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Código

Unid

9

26020008

UN

Tesoura cirúrgica romba fina reta 15cm, material inoxidável, função: cortar e dissecar
tecidos (26-02-0008)

8,000

10

26020009

KIT

Afastador Farabeuf (Par), material em aço inoxidável, função: afastar os músculos e
pele durante o procedimento cirúrgico, para melhor visualização dos órgãos internos.
(26-02-0009)

4,000

11

26020010

UN

Gancho para castração, material em aço inoxidável. função: ultilizado para tracionar o
útero para sua exposição (26-02-0010)

8,000

12

26020011

UN

Caixa inox 220x10x5cm, material em aço inoxidável, função: guardar os kits de
instrumentos (26-02-0011)

8,000

13

26020016

UN

Tenda piramidal 4x4 mts, em estrutura fabricada em chapa de ferro tubular com
medidas de 13'' a 18'', soldada por sistema MIG com galvanização, montada em
sistema de encaixe e com parafusos e conexões em aço inoxidável. As emendas da
Tenda Piramidal são unidas por solda eletrônica e rádio frequência e reforçadas com
material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura. As tendas
possuem lonas de cobertura em PVC calandrado, reforço em poliéster impermeável,
black out solar, não propagador de chamas, antimofo e são vulcanizadas em alta
temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Pés de sustentação com 2,5mts
de altura. (26-02-0016)

1,000

14

26020017

UN

Banheiro químico, Individual e portátil masculino, confeccionada em polietileno em alta
densidade, resistente e totalmente lavável com teto translúcido, piso antiderrapante,
orifício para ventilação, trava interna de segurança, resistente a violação e com
indicação livre/ocupado, contendo caixa de dejetos com assento e descarga com
acionamento pelo pé, mictório, porta papel higiênico, pia com reservatório com água
limpa, porta sabonete líquido, porta papel toalha, porta objetos, espelho, duto de respiro
de 4 polegadas, piso antiderrapante, medindo aproximadamente 2,00 mt de altura, 1,20
mt de profundidade, abertura de portas aproximada de 180º, volume de tanque
aproximado de 220 litros. (26-02-0017)

1,000

15

26020018

UN

Banqueta em inox com medidas: 65x30x30(alt x comp x larg), ampo de aço inoxidável,
pés em tubo redondo de alta resistência em ao inox ,função: ultizar no centro cirúrgico
durante os procedimentos e também para descanso da equipe. (26-02-0018)

2,000

16

26020019

UN

Colchonetes térmicos veterinários, (Comprimento 85 cm Largura 55 cm. Colchonete
térmico para hipotermia. Fabricado em tecido de fácil limpeza, macio e confortável ao
animal. 220v) (26-02-0019)

3,000

17

26020020

UN

Máquina de tosa pequenos animais 220v, Máquina de tosa profissional com 2 níveis de
velocidade. Filtro de ar removível para facilitar a limpeza e refrigeração. Alto poder de
torque, corta até mesmo os pelos mais grossos. Compatível com todas lâminas
profissionais do mercado. Acompanha lâmina nº 10 (26-02-0020)

1,000

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............
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Marca Oferecida
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18

26020021

UN

Cadeiras de escritório - Cadeira com base fixa e braços laterais. Estofada em espuma
injetada com 35 mm de espessura. Cadeira composta de assento e encosto revestidos
em tecido j-serrano; Material: Assento e encosto em madeira multilaminada e espuma
50mm; Dimensão do Produto: 92 x 61 x 60 cm (Altura x Largura x Comprimento); Peso:
13 kg. (26-02-0021)

5,000

19

26020022

UN

Micro-ondas, Capacidade (litros) 20L: Consumo (kw/h) Modo espera stand by: 0,03
Kw/h/dia; Potência (w)1130w / 1150w; Cor Branco; com Timer, Display digital, Relógio e
luz interna. (26-02-0022)

1,000

20

26020023

UN

Cal sodada veterinária 4,3kg, Função: Utilizado no aparelho de anestesia inalatória
para absorção de Co2 (26-02-0023)

4,000

21

26020024

UN

Sacos de tapetes veterinários higiênicos 50x70cm Sacos de tapetes veterinários
higiênicos 50x70cm em filme de polietileno, filme de polipropileno, celulose, papel,
polímero superabsorvente, adesivo termoplástico, fitas adesivas e atrativo.
(26-02-0024)

Especificação

Local e Data: ...................................................., ........../........../...............

Quantidade

Marca Oferecida

100,000

------------------------------------------------------------------Carimbo e Assitura do Fornecedor
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