
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. 129/14

Data: 02/05/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE MATERIAL

Item Especificacao do Material Unidade Quantidade
1 Refrigerador vertical para armazenamento de

medicamentos.

Especificações técnicas:
- Capacidade mínima de 400 litros;
- Tipo Vertical;
- Temperatura regulável na faixa de 2 a 8ºC;
- Temperatura controlável por sensor eletrônico
imerso em solução diatérmica;
- Indicador digital decimal de temperatura;
- Câmara interna em aço inox;
- Compressor hermético com gás refrigerante livre de
CFC;
- Alarme audiovisual para desvio de temperatura com
configuração de máxima e mínima e de interrupção de
energia elétrica;
- Degelo automático;
- Alimentação do controle através de bateria
recarregável;
- Porta de vidro dupla com isolamento a vácuo e anti
embaçamento;
- Sistema de iluminação interna;
- Pés com roldanas com travas;
- Mínimo de 03 (três) prateleiras reguláveis e
deslizantes;
- Cor predominante: Branca
- Alimentação: 220V/60Hz
O equipamento deverá acompanhar manuais de operação
em lingua portuguesa.
O licitante vencedor deverá fornecer treinamento
adequado aos usuários, sem ônus.
Garantia de fábrica mínima de 01 ano.

Unidade 01

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 07/05/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 02 de maio de 2014.

 Lyvens Zorek 
Divisão de Compras - FAHECE

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


