
DOCUMENTO OFICIAL FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS

ORÇAMENTO N° 45/2020

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
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA TRATAMENTO DE EQUINOS (uso veterinário) em
atendimento às demandas do Centro de Bem-Estar Animal de Canoas (CBEA).

Item Descrição
Marca/
modelo

Quantidade
Valor

Unitário
Valor Total

01

Caneta odontológica para equinos curta, reta, cilíndrica 
Fita de pesagem (Tipo Pró Horse Dental) alumínio. Engate
rápido e proteção da broca confeccionado em aço inox.
Compatível  com  cabos  e  motores  Foredom  /  Makita  /
Dremel / Pro Horse Dental.
Equipamento  para  proporcionar  a  realização  do  Bit  Seat,
acabamento nos caninos e eventuais ajustes de oclusão nos
incisivos.

01 R$ R$

02

Caneta odontológica para equinos longa angulada disco
Confeccionada  em  aço  inox  e  manopla  em  alumínio,  o
equipamento  possui  um  bico  graxeiro  para  facilitar  sua
lubrificação. 
Compatível  com  cabos  e  motores  Foredom  /  Makita  /
Dremel / Pro Horse Dental.
Usada  para  desgastes  das  pontas  excessivas  de  esmalte
dentário. Comprimento: 52 CM 

01 R$ R$

03

Caneta odontológica para equinos longa reta
Confeccionada em aço inox e manopla em alumínio.
Compatível  com  cabos  e  motores  Foredom  /  Makita  /
Dremel / Pro Horse Dental.
Usada  para  desgastar  os  últimos  molares  com facilidade,
possuir  proteção  da broca  para  evitar  que  mordidas  do
cavalo venha danificar a caneta e cabo do motor.

01 R$ R$

04

Graxa (Tipo Pró Horse Dental)
Graxa de alta aderência, previne a oxidação de rolamentos,
diminui  ruídos  causados  pela  utilização  das  canetas  e
prolonga a vida útil de seu equipamento.

10 R$ R$

05

Cabo interno para motor de ododontologia equina
Compatível  com  motor  Makita,  Foredom,  Bordente,
Dremmel e Pro Horse Dental.
Compatível com canetas de engate Key Drive
Comprimento: 100cm ou 168cm

01 R$ R$

06
Motor para odontologia equina (tipo Makita)
Comprimento do cabo: 168cm. Velocidade: 15.000 RPM
Voltagem: 220V

01 R$ R$

07
Abridor de boca – Millenium
Abridor  confeccionado  em  aço  inox, acompanha  alças
ajustáveis em biothane. Possuir 28 cremalheiras pequenas.

01 R$ R$
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08

Abridor de boca tubular para equinos
Abridor  confeccionado em material  acrílico e  PVC de alta
rigidez com cinta elástica e ganchos em polipropileno para
fixação na cabeça do animal. 

01 R$ R$

09
Boticão para dente de lobo e incisivos – Ergonômico
Forjado em aço inox cirúrgico. Possuir cabo anti-deslizante
com apoio para os dedos. Comprimento: 20cm

01 R$ R$

10

Boticão de capa pré-molares – Universal
possuir  uma  agarra  única  que  acomode  tanto  os  dentes
superiores  como  os  dentes  inferiores  com  boa  precisão
durante a extração.  Possuir  temperas  especiais nas agarras
evitando  deformações  e  torções.  Produto  forjado  em Aço
Inox. Comprimento: 40 cm

01 R$ R$

11 Kit – Alavancas apicais – 6 e 8 mm 01 R$ R$

12

Espelho angulado para inspeção equina – 50mm
Comprimento: 45cm
Circunferência do espelho: 50mm. 
Produto  confeccionado  em  aço  inox,  com  acabamento
polido. Haste de 7mm e base para pegada em 16mm sendo
ergonômica para melhorar a pegada do mesmo durante os
atendimentos.  Ângulo  de  30°,  podendo  ser  utilizado  em
conjunto  com  câmeras  intra  orais  para registro  dos
procedimentos realizados.

01 R$ R$

13

Kit de inspeção e limpeza
Contendo: sonda exploratória, sonda milimetrada, cureta de 
dentina, cureta sindesmótomo grande, cureta sindesmótomo 
pequena e cureta sindesmótomo gancho.

01 R$ R$

14 Kit Fotóforo odontológico – Bateria recarregável

Iluminação LED (Solid State), fornece luz fria, brilhante e 

branca, para procedimentos e exames.

- Conteúdo: 

01(um) Fotóforo de cabeça, 

01(uma) Bateria de lithium, 

01(um) Carregador de Bateria 

01 (um) Estojo forrado para transporte.
- Saída de luz com três níveis: Luz Forte, luz baixa e flash;
- Corpo produzido em Aço Inox;
- Iluminação bem definida, em um fotóforo pequeno e leve.
- Iluminação fria;
- Iluminação Coaxial Livre de Sombras;
- Luz se dirige ao ponto onde a cabeça aponta;
- Lâmpadas de Estado Sólido (Leds);
- Aproximadamente 10.000 horas de vida útil;
- Acender instantaneamente;
- Peso de aproximadamente 240g.;
- 50 lúmens;
- Distância de trabalho de 40 cm;
- Diâmetro do foco 4 a 16 cm;

01 R$ R$
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- Bateria de lithium recarregável, com duração de 8 horas 
com carga plena. 

15

Cabeçada odontológica – circular
Fabricado  em  aço  inox  com  revestimento  galvanizado,
revestimento de espuma com forração em pelúcia sintética.
Diâmetro interno da cabeçada, aproximadamente de 35cm.

01 R$ R$

16 Afastador de bochechas para equinos. 01 R$ R$

17 Fita de pesagem (Tipo Pró Horse Dental). 01 R$ R$

18
Engraxadeira
Engraxadeira manual para canetas odontológicas e cabos 01 R$ R$

Valor Total R$

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

Visita técnica: empresas interessadas poderão realizar visita técnica ao local, para melhor formular 
sua proposta.  Os agendamentos poderão ser realizados através do e-mail compras@fmsc.rs.gov.br. 
ou dos telefones (51) 3059 8522 e (51) 3059 4922 com Deise ou Suzana.

EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
FONE:

Validade do orçamento: indispensável que os preços sejam válidos por 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega: o material deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de
Compra.
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 Santos Ferreira 1895, Marechal Rondon, 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 responsável                                            
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