
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida

1
Eletrodos - dermatológicos, tipo bola reto 3x 120mm. Citar a marca 

e código do produto e para qual equipamento é compatível.
Unidade

2
Eletrodos - dermatológicos, tipo faca para corte. Citar a marca e 

código do produto e para qual equipamento é compatível.
Unidade

3

Máscara facial - com borda inflável, transparente, indicado para 
anestesia e ventilação não invasiva, almofadada, formato 

anatômico, constituída de cúpula em acrílico transparente para 
visualização segura do paciente e coxim inflável de insuflação para 
coxim permitindo moldagem à face. Acompanha anéis retentores 

para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm. Tamanho 
Adulto M (size 4) .

Unidade

4

Máscara facial - com borda inflável, transparente, indicado para 
anestesia e ventilação não invasiva, almofadada, formato 

anatômico, constituída de cúpula em acrílico transparente para 
visualização segura do paciente e coxim inflável de insuflação para 
coxim permitindo moldagem à face. Acompanha anéis retentores 

para fixação e conexões padrão de 22mm e 15mm. Tamanho 
Adulto G (size 5) .

Unidade

5
Escalpe - de segurança com trava dde proteção, para coleta de 

sangue à vácuo, com adaptador luer e agulha 23g.
Unidade

1

2

3

4

5

6

7

Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;
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.
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

Quantidade

4

Só serão acatados os orçamentos com:

4

2

2

150

Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 2 de fevereiro de 2015.

Marcos Baptista

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

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1310, encaminhar os orçamentos para o e-mail: marcos.baptista@fahece.org.br , 

até o dia 06/02/2015 às 17 horas.


