
Item Especificação do Material
Imagem 

ILUSTRATIVA

Unidade de 

Medida
Quantidade

1
Guia de sonda foley, nº 18 French, em aço inox, autoclavável, 

cirúrgico não articulado e não cortante.
Unidade 2

2
Máscara de oxigênio para traqueostomia com conector para tubo 

de O2 adulto.
Unidade 3

3
Braçadeira com manguito para obeso, compatível com o aparelho 

Omrom.
Unidade 2

4

Tomada dupla para utilização em rede de oxigênio, apresentando 

conexão de entrada padrão ABNT, saída horizontal dupla, válvula 

de impacto e adaptável em umificadores e fluxômetros.

Unidade 3

5

Carro maca - capacidade mínima de 200Kg; estrutura em tubos de 

aço pintado com tratamento anti-ferrugem; conjunto de rodízios de 

6" no mínimo, com rodas de borracha; freio-trava em diagonal; 

pára-choque em toda volta; elevação hidráulica; grades laterais em 

aço inox; leito estofado revestido; suporte para soro em aço inox; 

apoio de cabeça regulável; comprimento mínimo de 1,90m; largura 

mínima 0,70m.

Unidade 2

6

Esfigmomanômetro - dois manguitos com braçadeira em nylon 

com fecho de velcro; tamanho adulto (circunferência: 23 a 33cm); 

duas peras para insuflação; acondicionado em embalagem 

individual; manômetro de aneróide com faixa de medição de 0 a 

300mmHg; precisão da medida de 2mmHg.

Unidade 6

7
Colchão piramidal solteiro - tipo caixa de ovo - medidas: 1,88 x 78 x 

5cm - D33.
Unidade 10

1

2

3

4

5

6

7

Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

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.

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 7 de maio de 2015.

Marcos Baptista

Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado 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 

14/05/2015 às 17 horas.

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                       Rua Presidente Coutinho, 160 - 

Florianópolis/SC                                                       Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374                                                                                                                                  

Coleta de 

Preços     

138/15

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:


