
FAHECE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua Presidente Countinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374

COLETA DE PREÇOS Nº. 167/14

Data: 02/06/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade
1 Carro de transporte para cilindro de oxigênio Unidade 02
2 Circuito de paciente infantil, composto por: 01 (um)

conector Y sem furo com saída 90º, 02 (duas)
traquéias de 140cm, todas confeccionadas em
silicone, lisas e corrugadas externamente. Todas as
peças devem ser compatíveis entre si e
autoclaváveis.

Unidade 05

3 Balão de reinalação livre de látex, esterilizável,
tamanho 1 litro.

Unidade 05

4 Balão de reinalação livre de látex, esterilizável,
tamanho 3 litro.

Unidade 03

5 Braçadeira infantil 2 vias, reutilizável, compatível
com monitor Dixtal.

Unidade 05

6 Válvula reguladora para rede de ar comprimido,
pressão ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/cm²,
saída simples.

Unidade 03

7 Válvula reguladora para rede de oxigênio, pressão
ajustável com faixa mínima de 0 a 7 kgf/cm², saída
simples.

Unidade 03

8 Válvula reguladora para cilindro de oxigênio, deve
possuir manômetro para indicar a pressão no
cilindro, possuir pressão de trabalho pré-calibrada
de 3,5kgf/cm², única e frantal

Unidade 02

Somente serão acatados os orçamentos com as seguintes informações::
1. Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
2. Validade da proposta;
3. Marca do material e nome do fabricante (quando for necessário);
4. Prazo de entrega;
5. Frete CIF (pago até Florianópolis);
6. Condição de Pagamento (até 30 dias após a entrega do material);
7. Carta de exclusividade (caso seja fornecedor exclusivo do material);

Endereço de entrega: Almoxarifado FAHECE - Rod. Virgílio Várzea, 2975 - Saco Grande - Fpolis -
SC.
Horário para entrega: 8:00hs às 17:00hs
Dúvidas: Lyvens Zorek - lyvens.zorek@fahece.org.br - (48) 3212-1358

Favor encaminhar orçamento para o e-mail  lyvens.zorek@fahece.org.br, até o dia 06/06/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.



Florianópolis, 02 de junho de 2014.

 Lyvens Zorek 
Divisão de Compras - FAHECE

lyvens.zorek@fahece.org.br
(48) 3212-1358


