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Campainha de emergência para as salas de triagens com alarme áudio-
visual e com botão acionador nas salas de coleta, copa e recuperação. 

 

• Ao acionar o botão em um destes locais, o alarme áudio-visual 
deverá identificar o local da ocorrência. 

 

• O alarme áudio-visual deve estar instalado nas 02 salas de 
triagens. 

 

• O alarme sonoro deve possibilitar ajuste de volume. 
 

• O alarme visual de identificação dos três locais deve ser com 
cores diferentes, sendo desta forma possível identificar o locais 
através das cores. 

 

• O alarme visual deve permanecer ligado por no mínimo 30 
segundos após o acionamento, sendo que o mesmo deve ser 
desligado automaticamente. 

 

Unid.  01 

 
Da Proposta: 
 

Só serão acatados os orçamentos que tiverem as seguintes informações:  
 

• Orçamento em papel timbrado da empresa, com todas as descrições do objeto incluindo 
imagem do mesmo se for possível; 

• Dados completos da empresa; 
• Condições de Pagamento; 
• O valor da proposta deverá já incluir todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à 

instalação e perfeito funcionamento do sistema; 
• Validade da Proposta. 

 
Dúvidas Técnicas: 
 

Quaisquer eventuais dúvidas poderão ser tiradas com  a responsável pela Divisão 
Administrativa - Sra. Rosana Richter, no telefone ( 47) 3222-9814. 

 
Endereço de Instalação do Sistema: 
  

Hemocentro Regional de Blumenau 
Rua Theodoro Holtrup, n.º 40, Vila Nova - CEP: 89.035-300 - Blumenau/SC. 

 
Observação:  
 

Orçamento deverá ser enviado até dia 12/08/2013 às 16hs , nos seguintes meios:  
E-mail: Jamil@fahece.org.br 
Em mãos no local: Rua Presidente Coutinho, n.º 160 - Centro, CEP: 88015-230 Florianópolis/SC aos 
cuidados de Jamil do departamento de Licitações da FAHECE. 
 

Florianópolis, 05 de Agosto de 2013. 
 

Jamil Miguel 
FAHECE 

(48) 3212-1331 


