
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida

1

Leitor de código de barras FIXO (de mesa) - 
operacional: fonte de luz: diodo laser visível 650nm ± 
10nm / indicadores sonoros: sete tons ou nenhum; três 
ajustes de volume - indicadores visuais: azul = pronto 

para leitura / azul piscando = boa leitura / display = 
indicador de diagnósticos - interfaces do sistema: USB, 

RS232, teclado, IBM 46xx (RS485) / portas auxiliares 
RS232: leitor secundário ou balança, EAS integrado - 

dimensões: A 152mm x L 152mm x C 92mm x peso 700g - 
elétrico: alimentação de entrada: 12 VDC ± 0.25V / 

potência de operação: (típico) 3.8W (320mA @ 12V) - 4.8W 
(400mA @ 12V) / típico com leitor de mão AUX / potência 

em Standby: (típico) 1.2W (100mA @ 12V) / 
transformadores DC: Classe 2:12VDC @ 1.25A / classe do 

laser: Classe 1: IEC60825-1, EN60825-1 EMC FCC Part 
15, IEC-003, EN55022 Classe B.         

Unidade

1

2

3

4

5

6

7

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 3 de fevereiro de 2015.

Marcos Baptista

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

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1310, encaminhar os orçamentos para o e-mail: marcos.baptista@fahece.org.br , 

até o dia 09/02/2015 às 17 horas.

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.

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                       
Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC                                                       Fone: 

(48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374                                                                                                                                  

Coleta de 
Preços     
036/15

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

Quantidade

10

Só serão acatados os orçamentos com:

GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. ENVIAR IMAGEM DO PRODUTO.


