
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. 001/14

Data: 14/01/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade
1 Tubo para centrífuga fundo cônico 1 ml, modelo para

referência 1010-00-0 similar a marca Robbins.
Unidade 1000

2 Lamínulas de 50 x 75 mm para mini placas , modelo
para referência 448701 similar a marca Nunc.

Unidade 1000

3 Bisturi descartável estéril com lâmina em aço inox
modelo 21 e cabo plástico.

Unidade 200

4 Carta gráfica para freezer -40º, modelo C6282-169
similar a marca Revco.

Unidade 20

5 Goniômetro 35 cm, em plástico transparente, com 2
réguas para mensuração de amplitude articular,
sistema de transferidor de 0 a 110 graus.

Unidade 18

6 Curativo de filme ultra fino de poliuretano,
autoadesivo, transparente, semipermeável, suave e
confortável.

Unidade 100

7 Kit cânula em aço inox, em ângulo tangencial, 22G x
15mm, angulação na extremidade distal da cânula em
ponta Huber (agulha tipo huber), com aleta para
fixação, extensão com conexão Luer lock e clamp.

Unidade 100

8 Equipo eurofix compact air para bomba de infusão,
modelo de referência 441702(PAR) similar a marca
BBraun.

Unidade 30

9 Caixa perfurada para guardar instrumentos cirúrgicos
e para esterilização de instrumentos médicos e
odontológicos, medindo 18x5x2 cm e/ou 18x4x3 cm.

Unidade 5

10 Indicador biológico para controle de qualidade
biológica de ciclos de esterilização a vapor
saturado em esterilização equipamentos com pré-vacuo
ou esterilização gravitacionais.

Unidade 70

11 Luva de procedimento nitrílica, isento de pó, não
estéreis, ambidestras, livre de látex, texturizadas,
tamanho pequeno.

Unidade 700

12 Maleta plástica para coleta de material (amostra),
com 2 bandejas internas regulável com compartimento
porta objeto regulável, com 1 divisória fixa porta
objeto e 1 estante de tubos para 15 tubos, cor
branca com detalhes em vermelho, dimensões 40cm
comprimento x 20cm largura x 15cm altura.

Unidade 2



13 Braçadeira com manguito para aparelho de pressão um
via de 22 cm a 32 cm de circunferência, para ser
utilizado em aparelhos da marca G-Tech ou Onrom
Eime's.

Unidade 25

14 Braçadeira com manguito para aparelho de pressão um
via de 32 cm a 42 cm de circunferência, para ser
utilizado em aparelhos da marca G-Tech ou Onrom
Eime's.

Unidade 5

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: 8:30hs às 11:30hs e 13:30hs às 17:00hs
Dúvidas: Marcela Rocha - marcela.rocha@fahece.org.br - (48) 3212-1359

Favor encaminhar orçamento para o e-mail  marcela.rocha@fahece.org.br, até o dia 23/01/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 14 de janeiro de 2014.

 Marcela Rocha 
Divisão de Compras - FAHECE
marcela.rocha@fahece.org.br

(48) 3212-1359


