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UNIDADE MÓVEL - CASTRAMÓVEL - Trailerem aço carbono com solda elétrica.

Comprimento 7.510 largura (mm); 2.250 altura (mm). Dimensões internas: 6.000

Largura; 2.100 altura (mm). Ambiente separados: Sala de preparo; sala de

paramentação/limpeza; sala de cirurgia e sanitário.

Equipamentos mínimos: 01 (uma) gaiola removível com módulos com capacidade para

07(sete) animais, 01 (um) refrigerador do tipo Frigobar de no mínimo 120 litros; 01 (um)

aparelho de ar condicionado de no mínimo 9000 BTU split; 01 (um) toldo retrátil

confeccionado em lona trançada de alta resistência; 01 9um) monitor multiparamento;

01 (uma) estufa; 01 (uma) balança; 01 (uma) mesa cirurgica;  01 (um) kit cirúrgico

completo para castração mobiliário completo com rede elétrica e hidráulica e todos os

equipamentos de segurança. 01 (um) armário aéreo com porta de correr; 01 (uma)

mesa cirúrgica em aço. Suporte de soro em inox; balde em alumínio; 01 (uma) calha

para contenção e cirurgia ventral. Equipamentos diversos (interno); 01 (um) cilindro de

oxigênio de 5 litros + válvula O2 + fluxômetro + umidificador; 01 (uma) régua de saída

dupla para provimento de oxigênio; 01 (um) foco clínico de pé simples com lâmpada de

led; 01 (um) módulo canil para 07 animais, contendo: 3 módulos, sendo: 1 pequeno

(duas portas) de 120 cm de comp. x 60 cm de larg. x 60 cm de alt; 1 pequeno (três

portas) de 120 cm de comp x 60 cm de larg x 60 cm de alt, 1 grande (com duas portas)

de 120 cm de comp x 60 cm de larg, 80 cm de alt. 01 (um) kit display para sabonete

líquido; 01 (um) kit display para produto anti-séptico, 01 (um) toalheiro; 01 (um) extintor

de incêndio de 04 kg. 01 (um) armário tipo bancada, contendo 01 (uma) pia com cuba

em aço inox na parte central do balcão. Gaveteiro com 4 (quatro) gavetas; 02 (duas)

portas corrediças posicionadas na parte de baixo da bancada; 01 (uma) mesa; 01 (uma)

cadeira giratória. Equipamentos diversos: 01 (um) notbook, 01 (um) monitor

multiparamêtro, monitor de LCD 12'; 01 (um) aspirador cirúrgico; 01 (um) aparelho de

anestesia inalatória portátil; 02 (dois) colchões térmicos; 01 (um) ressuscitador manual,

01 (uma) estufa secagemesterilizador 3L, plataforma de pesagem em aço inox. Teclado

de fácil digitação, 7 opções de memória (M1 à M7); peso mínimo 100g. Escala de 100

em 100g; 01 (um) kit cirúrgico completo p/ castração, contendo 1 cabo de bisturí n° 4. 3

pinças hemostática Kelly reta 16 cm, 1 porta agulha 16 cm. 1 pinça dente de rato 16

cm; 1 pinça anatômica 16 cm; 4 pinças 13 cm; 1 tesoura cirúrgica romba fina reta 15

cm; 1 afastador (par); 10 lâminas de bisturi n° 24; 1 gancho para castração; 1 cx de
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cm; 1 afastador (par); 10 lâminas de bisturi n° 24; 1 gancho para castração; 1 cx de

inox 20x10x05 cm. 02 (dois) gancho p/ OSH com bola na ponta, fabricação em aço

inox; 02 (duas) bandejas em aço inox com tampa, nas seguintes medidas: 30x20x04 cm

(comp x lar x alt); 01 foco clínico de pé simples com lâmpada de led; 01 (uma) banqueta

em inox com estofado, rodízios e regulagem de altura; 02 (duas) cuba em aço inox,

com medidas de 26x12 cm; 01 (um) estetoscópio veterinário; 01 (um) lalaringoscópio;

01 (um) kit endotubos. Sistema elétrico com tomadas e lâmpadas nos ambientes e

hidráulico com reservatório de água. (06-07-0401)
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