
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida
Quantidade

1

Travesseiro anatômico posicionador de cabeça e pescoço, posição 

prona, composto de espuma de poliuretano expandida, recortada 

para perfeito encaixe e fixação da face, e saída para tubo 

orotraqueal

Unidade 1

2
Suporte e coxim de gel para pés e calcanhar, tamanho 4 3/4"L x 4"W 

x 1 3/8"H (12,1cm x 10,2cm x 3,5cm)
Unidade 2

3
Suporte e coxim de gel para cabeça, tipo donut, adulto, dimensão 

8,3 x 1,6 x 8,3 polegadas
Unidade 2

4 Almofada anti-escaras de gel, dimensão 40 x 40 x 2,5cm Unidade 1

5 Almofada anti-escaras de gel, dimensão 45 x 43 x 2,5cm Unidade 1

6

Caneta para bisturi eletrônico monopolar, com controle de mão 

(acionamento "Push button"), reutilizável, com duplo isolamento, 

cabo de silicone autoclavável, eletrodo tipo lâmina reusável, com 

cabo de 15" (4,575)

Unidade 30

7
Máscara de alta concentração de oxigênio com reservatório, tipo 

baraka, tamanho adulto
Unidade 3

8
Sonda de nitinol extratora de cálculos, extrator de cálculos de 

115cm com abertura de 11mm
Unidade 1

9

Agulhas para meilograma reutilizáveis, tipo Rosenthal, em aço 

inoxidável, agulha sem sinal de rebarbas, composta de uma cânula 

externa e um mandril, ambos com ponta biselada, cânula com 

conexão luer-lock, tamanho 1,2 x 35mm

Unidade 2

10

Agulhas para meilograma reutilizáveis, tipo Rosenthal, em aço 

inoxidável, agulha sem sinal de rebarbas, composta de uma cânula 

externa e um mandril, ambos com ponta biselada, cânula com 

conexão luer-lock, tamanho 1,2 x 45mm

Unidade 2

11

Agulhas para meilograma reutilizáveis, tipo Rosenthal, em aço 

inoxidável, agulha sem sinal de rebarbas, composta de uma cânula 

externa e um mandril, ambos com ponta biselada, cânula com 

conexão luer-lock, tamanho 1,6 x 35mm

Unidade 2

12

Agulhas para meilograma reutilizáveis, tipo Rosenthal, em aço 

inoxidável, agulha sem sinal de rebarbas, composta de uma cânula 

externa e um mandril, ambos com ponta biselada, cânula com 

conexão luer-lock, tamanho 1,6 x 45mm

Unidade 2

13

Agulhas para meilograma reutilizáveis, tipo Rosenthal, em aço 

inoxidável, agulha sem sinal de rebarbas, composta de uma cânula 

externa e um mandril, ambos com ponta biselada, cânula com 

conexão luer-lock, tamanho 1,6 x 50mm

Unidade 3

14 Sonda nasoenteral nº 12, com guia, adulto Unidade 10
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

Só serão acatados os orçamentos com:

Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 20 de maio de 2016.

No presente processo de contratação não será admitida a participação de empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou 

administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que 

sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do 

HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002.

karina Wagner

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

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1315, encaminhar os orçamentos para o e-mail: karina@fahece.org.br, até o dia 

25/05/2016 às 17 horas.

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.


