
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida
Quantidade

1
Agulha descartável para anestesia regional, bisel 

trifacetado, com ponta tipo quinke, 22Gx2,5cm
Unidade 10

2
Agulha descartável para anestesia regional, bisel 

trifacetado, com ponta tipo quinke, 22Gx15cm
Unidade 10

3
Agulha descartável para anestesia regional, bisel 

trifacetado, com ponta tipo quinke, 22Gx10cm
Unidade 10

4
Agulha descartável para anestesia regional, com ponta 

tipo quinke, 25Gx4 3/4
Unidade 10

5
Agulha de corte automático compatível com pistola 

Promag 2,2 - tamanho:18 Gx16cm
Unidade 10

6
Agulha de corte automático compatível com pistola 

Promag 2,2 - tamanho:18 Gx10cm
Unidade 10

7
Agulha de corte automático compatível com pistola 

Promag 2,2 - tamanho:16 Gx16cm
Unidade 10

8 Seringa descartável bico cateter 60ml sem agulha - SR Unidade 160

9

Agulha para biópsia óssea 11ga x 4"(10cm)-Com ponta 

que permita rápida e fácil penetração da cavidade, cânula 

que permita um melhor corte da amostra, punho 

ergonômico, adaptador Luer-Lock.

Unidade 10

10

Agulha para biópsia óssea 11ga x 6"(15cm)-Com ponta 

que permita rápida e fácil penetração da cavidade, cânula 

que permita um melhor corte da amostra, punho 

ergonômico, adaptador Luer-Lock.

Unidade 10
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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, 19 de maio de 2015.

Adriana Anderson Rocha

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

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1303, encaminhar os orçamentos para o e-mail: adriana.rocha@fahece.org.br, 

até o dia 27/05/2015 às 17 horas.
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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:


