
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida
Quantidade

1

Reanimador Manual Adulto. Características Técnicas 

Mínimas: construção em silicone transparente, com volume 

de 1.500+/-100ml; autoclavável; válvula que impeça o 

refluxo de ar (válvula unidirecional); válvula inspiratória; 

válvula limitante de pressão, não removível e com opção de 

acionamento ou não de válvula. Com reservatório fechado. 

Máscaras transparentes, uma (01) máscara siliconizada 

com bojo inflável tamanho médio; uma (01) máscara 

siliconizada com bojo inflável tamanho adulto. 

Unidade 2

2

Conjunto para Nebulização Contínua. O conjunto deve 

possuir: Um (1) macronebulizador;frasco em policarbonato; 

capacidade mínima de 400ml. Uma (01) traqueia corrugada: 

Traqueia em silicone; tamanho mínimo de 90 cm. Duas (02) 

máscaras faciais transparentes adaptáveis a traqueia, 

tamanho adulto grande. Duas (02) máscaras faciais 

transparentes adaptáveis a traqueia, tamanho adulto médio. 

Unidade 7

3

Umidificador para uso em rede de Oxigênio. Características 

técnicas mínimas: Tampa e reservatório constituído em 

nylon; frasco plástico de 250 ml com escala (níveis mínimos 

e máximos); conexão de entrada padrão que seja adaptável 

em válvula reguladora  fluxômetros; extensão e 01 máscara 

tamanho adulto. 

Unidade 7

4

Micronebulizador a oxigênio. Características Técnicas 

Mínimas: Névoa a oxigênio; extensor com conexão a 

oxigênio; reservatório para medicamentos; duas (02) 

máscaras tamanho adulto.

Unidade 7
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Condição de Pagamento (até 30 dias após a entrega do material, depósito bancário);

Marca do material, nome do fabricante, validade da proposta e prazo de entrega;

Frete CIF (pago até Florianópolis);

Só serão acatados os orçamentos com:

Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;

Endereço de Entrega: Almoxarifado FAHECE - Rod. Virgílio Várzea, 2975 - Saco Grande. 

Florianópolis - SC. Horário para entrega: 8:30h às 17:00h;

A proposta deverá ter validade igual ou superior a 30 dias.

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 02 de Junho de 2015.

Adriana Anderson Rocha

Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado ou carimbro CNPJ da empresa por e-mail.

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1303, encaminhar os orçamentos para o e-mail: adriana.rocha@fahece.org.br, 

até o dia 11/06/2015 às 17 horas.


