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                         ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA Nº 2018/5030036-04 

Ata de julgamento referente à Concorrência n.º 2018/5030036-04, do tipo “menor preço unitário”, 

segundo especificado no item 02 do edital para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES 

(balão reservatório, circuito baraka, focinheira, bolsa para água, umidificador...)PARA O 

PROJETO 5.03.0036, conforme descrição no anexo V, pelo período de 12 meses, e de acordo com 

o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por legislação posterior. A Comissão de 

Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de trinta do mês de maio do ano de dois 

mil e dezessete, do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela funcionária SILVIA BINOTTO, 

Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente Substituta, TATIANE MACHADO 

SILVA, MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros e ELIANA HOFFMANN, membro 

substituta, reuniram-se às dez horas do dia vinte e três do mês de agosto do ano de dois mil e 

dezoito na Sede da FATEC, Prédio 66, para julgamento da proposta apresentadas pelas empresas: 

G.GOTUZZO E CIA LTDA, LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA, JOSÉ 

EURICO BRAGA CORREA, PRODHOSP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- 

EPP, RUDINEI M. DE ABREU & CIA LTDA, MEDPLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS 

LTDA, EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/TOSA E VETERINÁRIA 

LTDA-ME, AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA, habilitadas anteriormente. Tendo 

em vista o parecer técnico do Professor Coordenador, Daniel C. De M. Muller a Comissão de 

Licitações DECLARA VENCEDORAS as empresas, conforme tabela em anexo. E nada mais a 

constar, em cumprimento às disposições da legislação pertinente esta Comissão de Licitações 

submete à apreciação de Vossa Senhoria este julgamento para Homologação e Adjudicação. 

 

________________________                              __________________________ 
            Silvia Binotto                                                                          Jaqueline Giacomelli da Silveira 
            Presidente                               Presidente Substituta  

 

________________________                                               _________________________ 
Marta Lucia Santini da Silveira                                              Tatiane Machado Silva                                              
Membro                                                                                  Membro  
 
  
______________________                                      
Eliana Hoffmann 

            Membro  
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TABELA R$ 
ITEM DESCRIÇÃO QTD. EMPRESA VALOR UN 

R$ 

1.  Circuito Baraka veterinário 500ml.  Composto por balão de oxigênio 
de borracha, com traquéia de silicone de 15x300mm, 2 conectores retos 
com entrada de gás, 1 cotovelo  e uma máscara veterinária 

15 EVOLUÇÃO 

PET 

109,00 

2.  Circuito Baraka veterinário 1000ml.  Composto por balão de oxigênio 
de borracha, com traqueia de silicone de 15x300mm, 2 conectores retos 
com entrada de gás, 1 cotovelo  e uma máscara veterinária 

15 EVOLUÇÃO 

PET 

125,00 

3.  Sistema de anestesia tipo Bain, com suporte 06 G.GOTUZZO 489,00 

4.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 0,5 
litro. 

48 EVOLUÇÃO 

PET 

24,00 

5.  Tubo hospitalar de silicone referência 204, não estéril, 6,0x12mm 
(diâmetro do tubo). 

50 G.GOTUZZO 8,26 

6.  Papel para imprimir exames de ultrassom, térmico, nas medidas 
110mmx20m.  Para ser utilizada na impressora Marca Mitsubishi, 
printer vídeo copy processor.   
Quantidade – 40 rolos. 

40 G.GOTUZZO 78,90 

7.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 1 litro 40 EVOLUÇÃO 

PET 

31,00 

8.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 2 
litros. 

30 EVOLUÇÃO 

PET 

44,00 

9.  Bolsa para água quente de borracha para 1,4 litros. Com tampa para 
sedação rosqueada. 

15 G.GOTUZZO 49,60 

10.  Focinheira para cães, em polipropileno, tirante em nylon, com velcro 
p/fixar. Tamanho P (pequeno). 

24 AGROFORTE 4,12 

11.  Focinheira para cães, em polipropileno, tirante em nylon, com velcro 
p/fixar. Tamanho M (médio). 

24 AGROFORTE 5,73 

12.  Focinheira para cães, em polipropileno, tirante em nylon, com velcro 
p/fixar. Tamanho G (grande). 

24 AGROFORTE 6,40 

13.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 3 litros 30 EVOLUÇÃO 

PET 

50,00 

14.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 4 litros 20 EVOLUÇÃO 

PET 

65,00 

15.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 5 litros 30 EVOLUÇÃO 

PET 

80,00 

16.  Pote de alumínio para alimentação de cães e gatos. Tamanho M 20 AGROFORTE 26,62 

17.  Pote de alumínio para alimentação de cães e gatos. Tamanho G 20 AGROFORTE 34,80 

18.  Focinheira para gatos, em polipropileno, tirante em nylon, com velcro 
p/fixar. Conjunto com tamanho P, M e G. 

03 EVOLUÇÃO 

PET 

50,00 

19.  Laringoscópio uso veterinário em metal.  Com cabo e com 05 laminas 
curvas, números 0,1,2,3 e 4., com lâmpadas.  Para uso de duas pilhas 
médias 

12 EVOLUÇÃO 

PET 

645,00 

20.  Laringoscópio uso veterinário em metal.  Com cabo e com 05 laminas 
retas, números 0,1,2,3 e 4., com lâmpadas.  Para uso de duas pilhas 
médias. 

10 EVOLUÇÃO 

PET 

645,00 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA E CIÊNCIA FATEC 

Prédio,66 - Cidade Universitária 
Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 

Tel (55)3226-6931 
Fax (55)3226-6911 
 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 

21.  Mascara  para anestesia inalatória veterinária, P 16 EVOLUÇÃO 

PET 

60,00 

22.  Mascara  para anestesia inalatória veterinária, M 16 EVOLUÇÃO 

PET 

60,00 

23.  Mascara  para anestesia inalatória veterinária, G 16 EVOLUÇÃO 

PET 

60,00 

24.  Kit mascara anestesia inalatória veterinária P, M, G. Kit Máscara para 
Anestesia Inalatória contendo 1 Pequena, 1 Média, 1Grande, reforçada 
em PVC transparente atóxico, com borracha vedante. 

05 EVOLUÇÃO 

PET 

190,00 

25.  Umidificador para oxigenação, para aproximadamente 250 ml, uso 
hospitalar 

09 G.GOTUZZO 17,30 

26.  Válvula reguladora para cilindro de oxigênio com ajuste da pressão no 
manômetro, compatível com o carrinho anestésico marca HB, modelo 
Conquest 3000. 

20 EVOLUÇÃO 

PET 

250,00 

27.  Válvula Reguladora com Fluxômetro para Cilindro de Oxigênio (com 
Fluxômetro destacável) 

15 PRODHOSP 233,00 

28.  Fluxômetro para válvula reguladora de oxigênio 06 EVOLUÇÃO 

PET 

55,00 

29.  Vaporizador calibrado em material inoxidável para isoflurano, 
compatível com o aparelho de anestesia HB Conquest 3000. 
Reservatório com capacidade de 340 mL de halogenado com 
graduação externa com visor; Escala de volume de  0 a 5% para os  
halogenados (Isoflurano e Halothano). 
Garantia mínima de 1 ano. 
Acompanhar manual de funcionamento(instruções).  

03 RUDINEI 11.800,00 

30.  Colchão térmico com capa, uso veterinário com as seguintes 
características: Com termostato eletrônico, temperatura média de 
40ºC,. Com chave reguladora de temperatura. Medidas aproximadas de 
(C/L)  50 a 60 cm x 50 a 55 cm. Tensão de 220 volts ou bivolt. 

24 JOSÉ EURICO 275,00 

31.  Dispensador de Degermante / Saboneteira com Acionador De Pedal. 
Acompanha Pedal e Capa para Frasco com Dispensador (Não 
acompanha frasco)  
 Sistema com suporte dispensador(capa) e bomba(acionador de pedal e 
mangueira de silicone ou látex) para limpeza das mãos. Suporte 
dispensador fabricado em Polipropileno altamente resistente, produzido 
na cor branca, evita o contato manual e a contaminação cruzada, ideal 
para clínicas, hospitais, consultórios, laboratórios 

15 EVOLUÇÃO 

PET 

290,00 

32.  Circuito tipo Traqueia corrugada circular para sistema fechado, adulto, 
com conectores,  uso em anestesia hospitalar 

10 EVOLUÇÃO 

PET 

215,00 

33.  Chicote de Nylon (verde) com ponteiras rosqueáveis  para oxigênio. 
Comprimento de  aproximadamente 5 metros. 

12 G.GOTUZZO 187,90 

34.  Pote de plástico para alimentação de cães e gatos. Tamanho P. 20 AGROFORTE 2,40 

35.  Pote de plástico para alimentação de cães e gatos. Tamanho M. 20 AGROFORTE 4,52 

36.  Pote de plástico para alimentação de cães e gatos. Tamanho G. 20 AGROFORTE 7,18 

37.  Suporte para soro, com altura regulável, em metal, para dois frascos, 
com pedestal. 

12 G.GOTUZZO 147,60 

38.  Suporte de soro de teto para 4 frascos. Em metal. Com trilho de 
aproximadamente 1,20 metros de comprimento, fixo no teto com 
buchas e parafusos, que permita o deslocamento horizontal da haste. 

06 EVOLUÇÃO 

PET 

700,00 
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Haste que permita regulagem de altura mínima aproximada de 0,90 e 
altura máxima aproximada de 1,50 metros, com 4 ganchos. 
Obs.: Indicar a distância máxima percorrido pela haste no trilho fixo. 

39.  Sistema de anestesia tipo Bain, sem suporte 03 G.GOTUZZO 362,80 

40.  Equipo para uso em bomba de infusão Medpump. Modelo simples MP-
20 

150 EVOLUÇÃO 

PET 

70,00 

41.  Lâmpada para laringoscópio, para encaixe com rosca. 12 G.GOTUZZO 19,90 

42.  Frasco em plástico ou polietileno, transparente ou opaco, com a tampa 
rosqueada com acionador para executar a função  tipo borrifador para 
líquidos. Para 500 ml 

20 AGROFORTE 7,15 

43.  Colar elizabetano  em plástico, polietileno, com fecho de engate fácil, 
com borracha para maior conforto ao animal, com tiras para passar a 
coleira. Medidas aproximadas:  circunferência de pescoço 24cm x 
13cm de comprimento 

12 EVOLUÇÃO 

PET 

15,00 

44.  Colar elizabetano  em plástico ou polietileno ou polipropileno, com 
borracha para maior conforto ao animal ,com fecho de engate fácil, 
com tiras para passar a coleira. Medidas aproximadas:  circunferência 
de pescoço 28cm x 13cm de comprimento. 

24 EVOLUÇÃO 

PET 

17,00 

45.  Colar elizabetano  em plástico, polietileno ou polipropileno, com 
borracha para maior conforto ao animal, com fecho de engate fácil, 
com tiras para passar a coleira. Medidas aproximadas:  circunferência 
de pescoço 36cm x 13cm de comprimento 

16 EVOLUÇÃO 

PET 

19,00 

46.  Colar elizabetano  em plástico, polietileno, polipropileno, com 
borracha para maior conforto ao animal, com fecho de engate fácil, 
com tiras para passar a coleira. Medidas aproximadas:  circunferência 
de pescoço 38 cm x 13cm de comprimento 

18 EVOLUÇÃO 

PET 

21,00 

47.  Colar Elizabetano fabricado em Polipropileno, com borracha para 
maior conforto ao animal, com tiras para passar a coleira. Com fecho 
de engate fácil. Circunferência do pescoço 40 cm x comprimento 22 
cm. 

12 EVOLUÇÃO 

PET 

23,00 

48.  Colar Elizabetano fabricado em Polipropileno, com borracha para 
maior conforto ao animal, com tiras para passar a coleira. Com fecho 
de engate fácil. Circunferência do pescoço 42 cm x comprimento 24 cm 

12 EVOLUÇÃO 

PET 

25,00 

49.  Colar elizabetano  em plástico, polietileno ou polipropileno, com 
borracha para maior conforto ao animal,  com fecho de engate fácil, 
com tiras para passar a coleira. Medidas aproximadas:  circunferência 
de pescoço 44cm x 13cm de comprimento 

16 EVOLUÇÃO 

PET 

27,00 

50.  Colar elizabetano  em plástico, polietileno ou polipropileno, com 
borracha para maior conforto ao animal, com fecho de engate fácil, 
com tiras para passar a coleira. Medidas aproximadas:  circunferência 
de pescoço 48 cm x 13cm de comprimento 

16 EVOLUÇÃO 

PET 

29,00 

51.  Traqueia corrugada em silicone 22mmx1000mm, para circuito, uso em 
anestesia. Com conector. 

12 G.GOTUZZO 125,30 

52.  Conector ou intermediário tipo Y em policarbonato para circuito 
respirador, uso em anestesia. 

06 G.GOTUZZO 34,50 

53.  Maquina de tosa ou tosquiadeira para cães e gatos com motor universal 
com escovas ou carvões, e sistema de lâminas intercambiáveis e 
destacáveis, duas velocidades, altura 15 cm e largura de 27 cm, peso 
1kg.  220 volts ou bivolt. Acompanha manual de instruções, óleo graxa, 
um par de carvões, escova para limpeza e uma lâmina nº 40 

24 RUDINEI  1.250,00 

54.  Lâminas para tosa nº 40 ( para tricotomia ou raspagem de pêlos ) para 
ser utilizada em máquinas marca Oster 

60 EVOLUÇÃO 

PET 

170,00 



 

FUNDAÇÃO DE APOIO À 
TECNOLOGIA E CIÊNCIA FATEC 

Prédio,66 - Cidade Universitária 
Caixa Postal 5011 - 97.111-970 - Santa Maria - RS - Brasil 

Tel (55)3226-6931 
Fax (55)3226-6911 
 

  

Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência 
 

55.  Escova para lavagem de tubo de ensaio.  Com haste metálica e escova 
arredondada na extremidade, medindo aproximadamente 12 cm. 
Diâmetro das cerdas de  aproximadamente 2 cm. Comprimento total de 
aproximadamente 25 cm. 

12 EVOLUÇÃO 

PET 

25,00 

56.  Vaporizador Universal 100 ml.  Utilizável com qualquer agente volátil, 
vaporização pela base por micro-bolha, check válvula (evita retorno), 
suporte para haste.   Capacidade 100ml 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

1.490,00 

57.  Conjunto com soluções e frasco para ser utilizado no aparelho 
analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca Roche, com os 
seguintes componentes: - Solução de calibração C1, caixa com 2 
frascos de 1750 ml; - Solução de calibração C2, caixa com 2 frascos de 
1200 ml; - Solução C3 Fluid Pack; - Frasco tipo W Waste Container, 
caixa com 2 frascos 

06 LABORSYS 3.720,00 

58.  Solução de calibração C1, caixa com 2 frascos de 1750 ml.  Para 
utilizar no aparelho analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca 
Roche. 

06 LABORSYS 830,00 

59.  Solução de calibração C2, caixa com 2 frascos de 1200 ml. Para 
utilizar no aparelho analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca 
Roche. 

06 LABORSYS 1.003,00 

60.  Solução C3 Fluid Pack. Para utilizar no aparelho analisador de gases, 
modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 1.425,00 

61.  Frasco tipo W waste Container, caixa com 2 frascos. Para utilizar no 
aparelho analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 460,00 

62.  Solução Auto-Trol TS+, Level 1, 40x1.6 ml. Para utilizar no aparelho 
analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 1.070,00 

63.  Solução Auto-Trol TS+, Level 3, 40x1.6 ml. Para utilizar no aparelho 
analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 1.070,00 

64.  Solução Auto-Trol TS+, Level 3, 40x1.6 ml. Para utilizar no aparelho 
analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 1.070,00 

 

65.  Sensor ou eletrodo de cálcio (Ca ++). Para utilizar no aparelho 
analisador de gases, modelo COBAS B 121, marca Roche 

06 LABORSYS 1.365,00 

66.  Sensor ou eletrodo de  PO2. Para utilizar no aparelho analisador de 
gases, modelo COBAS B 121, marca Roche 

06 LABORSYS 3.593,00 

67.  Sensor ou eletrodo de PCO2. Para utilizar no aparelho analisador de 
gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 4.202,00 

68.  Sensor ou eletrodo de Na +. Para utilizar no aparelho analisador de 
gases, modelo COBAS B 121, marca Roche 

06 LABORSYS 1.365,00 

69.  Sensor ou eletrodo de K +. Para utilizar no aparelho analisador de 
gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 1.365,00 

70.  Sensor ou eletrodo de CI -. Para utilizar no aparelho analisador de 
gases, modelo COBAS B 121, marca Roche. 

06 LABORSYS 1.365,00 

71.  Clot Catcher, cata coágulos, uso laboratorial. Material utilizado 
acoplado a seringa comum modelo slip, quando da análise 
hemogasométrica. Com objetivo de evitar que micro coágulos 
adentrem ao equipamento. Evitando danos aos mesmos. Em caixas com 
250 unidades.  Para ser utilizado no analisador de gases modelo 
COBAS B 121. 

06 LABORSYS 172,00 

72.  Mocho com encosto.  Com ajuste mecânico, com altura regulável até 
65cm. Pés giratórios em aço carbono, pintura eletrostática,  apoio de 
pés cromado. Assento almofadado confortável e encosto anatômico. 

02 EVOLUÇÃO 

PET 

500,00 

73.  Aplicador de comprimidos Buster para cães e gatos. 
Caixa com 10 unidades, caixa pode ser utilizada como display. 
Possui sistema de aspiração de água, para ser usada junto com o 
comprimido, possui borracha na ponta para não machucar o animal 

02 EVOLUÇÃO 

PET 

25,00 
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74.  Ambú reanimador adulto de silicone para ventilação artificial, uso 
hospitalar, com os seguintes componentes: - Balão em silicone 
autoclavável adulto: 1600ml; - Mascara facial em silicone; - Válvula 
superior e inferior; - Reservatório de 2500 ml. 

12 G.GOTUZZO 156,30 

75.  Ambú reanimador pediátrico de silicone para ventilação artificial, uso 
hospitalar, com os seguintes componentes: - Balão em silicone 
autoclavável adulto: 550ml; - Mascara facial em silicone; - Válvula 
superior e inferior; - Reservatório de 2500 ml. 

12 G.GOTUZZO 149,70 

76.  Ambú reanimador Neonatal de silicone para ventilação artificial, uso 
hospitalar, com os seguintes componentes: - Balão em silicone 
autoclavável adulto: 320ml; - Mascara facial em silicone; - Válvula 
superior e inferior; - Reservatório de 900 ml. 

08 G.GOTUZZO 149,70 

77.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 30 
litros 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

1.700,00 

78.  Balão reservatório para oxigênio ou anestesia, de borracha, para 35 
litros 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

1.900,00 

79.  Furadeira canulada autoclavável com mandril inoxidável para 
passagem de pinos. Uso Hospitalar. Com velocidade controlada 
progressiva, que comporte pinos intramedulares de até 2.5 mm de 
espessura(canulados) e até 6.0 mm no mandril. 220 volts ou bivolt. 
Com manual. 

06 RUDINEI 1.820,00 

80.  Válvula redutora para rede canalizada de gases; Corpo em metal 
cromado; Manômetro de pressão com escala de 0 a 10kgf/cm2; Rosca 
de entrada e saída padrão ABNT; 

03 PRODHOSP 198,00 

81.  Bolsa para contenção de gatos. Em nylon resistente a garras. Bolsa 
aberta no topo, ao longo das costas do animal(paciente), com 
fechamento em bandas com velcro. Com dois pares de ziper para as 
patas da frente e dois pares de zíper para as patas de trás, para facilitar 
a abertura e fechamento da bolsa junto aos membros.  Proporcionando 
o exame do animal, tratamentos,  colocação de soros e aplicação de 
injeção. Tamanho de 2 a 4 kilos. 

12 JOSÉ EURICO 247,00 

82.  Bolsa para contenção de gatos. Em nylon resistente a garras. Bolsa 
aberta no topo, ao longo das costas do animal(paciente), com 
fechamento em bandas com velcro. Com dois pares de zíper para as 
patas da frente e dois pares de zíper para as patas de trás, para facilitar 
a abertura e fechamento da bolsa junto aos membros.  Proporcionando 
o exame do animal, tratamentos,  colocação de soros e aplicação de 
injeção. Tamanho de 4 a 6 quilos. 

12 EVOLUÇÃO 

PET 

250,00 

83.  Cambão para contenção de animais, em aço. Com empunhadura de 
borracha ou plástico. Com cabo de aço de aproximadamente 6 mm,  
revestido em borracha ou PVC, que passa por dentro do cambão, com a 
função retrátil. Com sistema de trava acoplado ao cambão, para prender 
o cabo de aço no momento da contenção. Comprimento aproximado do 
cambão (bastão) de 1,20 metro . 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

400,00 

84.  Cambão para contenção de animais, em aço. Com empunhadura de 
borracha ou plástico. Com cabo de aço de aproximadamente 6 mm,  
revestido em borracha ou PVC, que passa por dentro do cambão, com a 
função retrátil. Com sistema de trava acoplado ao cambão, para prender 
o cabo de aço no momento da contenção. Comprimento aproximado do 
cambão (bastão) de 1,50 metro . 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

400,00 

85.  Carro para transporte de um (1) cilindro de oxigênio com apoio. Para 
transportar cilindros de 7 ou 8 metros cúbicos. Produzido em aço. Com 
empunhadura emborrachada ou de plástico. Com base e  sistema para 
prender o cilindro. Com duas rodas fixas, maciças (RM 39), e uma 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

200,00 
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giratória de 4”.  Altura do carro de aproximadamente 1,20 à 1,40metro. 
86.  Tesoura tipo profissional para corte de tecidos, gaze  e algodão 

hospitalar.  Em aço resistente. Pino fixador das lâminas em aço.  Cabo 
anatômico em plástico, polipropileno  ou metal resistente. Tamanho 
aproximado de 21 à 24 cm de comprimento. 

24 AGROFORTE 36,50 

87.  Sonda Nasogástrica para potros com 5mm x 1,5 metros. Para drenagem 
de líquidos, lavagens gástricas, reidratações e ingestão de alimentos 
pela via oral. Com bocal anatômico e extremidade protegidas para 
evitar lesionar mucosas. Confeccionado em PVC flexível atóxico. Com 
janela lateral para evitar entupimentos. 

05 EVOLUÇÃO 

PET 

55,00 

88.  Sonda Nasogástrica para equinos com 15mm x 3 metros. Para 
drenagem de liquidos, lavagens gástricas, reidratações e ingestão de 
alimentos pela via oral. Com bocal anatômico e extremidade protegidas 
para evitar lesionar mucosas. Confeccionado em PVC flexível atóxico. 
Com janela lateral para evitar entupimentos. 

02 EVOLUÇÃO 

PET 

80,00 

89.  Tesoura para tosquia ou tosa, uso veterinário. Para corte de lã de 
ovelha  ou crina de equinos. Em aço carbono temperado. Cabos 
pintados e arredondados com anatomia para facilitar o manuseio. 
Extremidade do cabo presa ou unido, com função de produzir efeito de 
mola retorno. Tamanho aproximado de 12 á 13 polegadas. 

03 AGROFORTE 114,00 

90.  Tesoura para cortar cascos de ovinos. Confeccionada (forjada) em aço 
cromo-vanádio.  Com cabo pintado e  estriado para melhor 
empunhadura.Com fecho e mola retorno. Tamanho 10 polegadas. 

02 AGROFORTE 100,40 

91.  Trocarter  para punção ruminal em bovinos com bainha. Em aço inox. 
Cabo de PVC. Com diâmetro de 10mm, com área perfurante de 15 cm 
de comprimento. Com bainha plástica para proteger a ponta 

02 AGROFORTE 69,40 

92.  Trocarter  para punção ruminal em bovinos, ovinos e caprinos com 
bainha. Em aço inox. Cabo de PVC. Com diâmetro de 06 mm, com 
área perfurante de 12 cm de comprimento. Com bainha plástica para 
proteger a ponta. 

02 AGROFORTE 68,30 

93.  Fio serra para descorna e fetotomia, uso veterinário. Para corte de 
ossos ou chifres de animais. Carretel com 10 metros 

03 AGROFORTE 109,60 

94.  Cabo para fio serra utilizado para descrona e mochação. Em aço inox.  
Para prender as extremidades do fio. 

04 EVOLUÇÃO 

PET 

150,00 

95.  Sonda mamária com adaptador. Comprimento 45 mm. Fabricado em 
latão cromado com adaptador para seringa, para ser utilizada na 
aplicação de medicamentos. 

02 AGROFORTE 16,98 

96.  Sonda mamária com adaptador (Luer-Lock). Comprimento 7,5 cm. 
Fabricado em latão cromado com adaptador para seringa, para ser 
utilizada na aplicação de medicamentos. 

02 EVOLUÇÃO 

PET 

900,00 

97.  Sonda mamária com adaptador. Comprimento 60 mm. Fabricado em 
latão cromado com adaptador para seringa, para ser utilizada na 
aplicação de medicamentos. 

02 AGROFORTE 17,10 
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