
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. 107/14

Data: 23/04/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade
1 Atadura de algodão ortopédico medindo 15cm largura x

1,80m comprimento, confeccionada com fibra de
algodão, em forma de manta com camada de goma em uma
das faces. Enrolamento uniforme em toda sua
extensão.
Pacote com 12 unidades.

Pacote 30

2 Cuba redonda, aço inox, nas dimensões 13x6cm. Unidade 03
3 Cuba redonda, aço inox, nas dimensões 10x5cm. Unidade 03
4 Cuba rim, aço inox, nas dimensões 26x12cm - 700ml. Unidade 06
5 Agulha de aspirado de medula óssea, inox, 15g x 5cm,

reutilizável, empunhadura ergonômica.
Unidade 02

6 Agulha para biópsia de medula óssea, inox, 8g x
150mm, reutilizável, empunhadura ergonômica.

Unidade 02

7 Aparelho de pressão aneróide adulto, manguito com
braçadeira em nylon com fecho de velcro,
circunferência do membro: 26 a 32cm, Pêra com
válvula para insuflação, manômetro de aneróide
medição 0 a 300mmHg, precisão da medida de 2mmHg,
certificação INMETRO.

Unidade 10

8 Estetoscópio tipo cardiológico, auscultador em aço
inox com diafragma e hastes ajustáveis, olivas de
forma anatômica, anéis de fixação do diafragma em
borracha, design de tubos em Y, anel e diafragma com
tratamento "anti frio".

Unidade 10

9 Cadeira para banho adulto, com rodas traseiras e
dianteiras giratórias de no mínimo 6" com freios
bilaterais, estrutura tubular em aço ou alumínio com
pintura epóxi, braços removíveis, encosto em nylon,
assento sanitário anatômico removível, uso em banho
e vaso sanitário, pedais removíveis ou
escamoteáveis, capacidade mínima de 100kg,

Caixa

10 Pinça anatômica com dente, 24cm, aço inox Unidade 01
11 Pinça anatômica sem dente, 24cm, aço inox Unidade 01
12 Pinça Cheron, 25cm, aço inox. Unidade 02
13 Pinça Kelly, curva, 20cm, aço inox Caixa

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 30/04/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 23 de abril de 2014.

 Lyvens Zorek 
Divisão de Compras - FAHECE

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


