
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. 106/14

Data: 17/04/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade
1 Conjunto para Nebulização Contínua.

O conjunto deverá possuir:
- Um (1)Macronebulizador,
- Frasco em policarbonato,
- Capacidade mínima de 400ml,
- Uma (1) traquéia corrugada em silicone e tamanho
mínimo de 90cm,
- Duas (2) máscaras faciais transparentes adaptáveis
a traquéia, tamanho adulto grande,
- Duas (2) máscaras faciais transparentes adaptáveis
a traquéia, tamanho adulto médio.

Unidade 10

2 Esfigmomanômetro digital automático de braço, uso
adulto.
Especificações:
- Método Oscilométrico,
- Clinicamente avaliado pela AAMI ou pela ESH e
aprovação INMETRO,
- Ativação ao toque de um botão,
- Indicação de pressão sistólica e diastólica,
- Indicador de batimento cardíaco,
- Visor de LCD de fácil visualização,
- Faixa de medição: 0 mmHg a 299 mmHg
- Resolução: 1 mmHg
- 01 (uma) braçadeira em nylon tamanho grande com
circunferência do membro entre 26 a 32cm
- Deverá ser fornecido com pilhas alcalinas, na
quantidade compatível com a exigida pelo produto.

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 24/04/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 16 de abril de 2014.

 Lyvens Zorek 
Divisão de Compras - FAHECE

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


