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ASSENTO: • Compensado multilaminado 13mm de espessura • Espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura 

média e densidade de 45 à 50kg/m3 • Carenagem do assento injetada em polipropileno• Revestimento em couro ecológico na 

cor preto

ENCOSTO: • Estrutura injetada em polipropileno • Espuma Injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e 

densidade de 45 à 50kg/m3 • Contra capa do encosto injetada em polipropileno • Revestimento em couro ecológico na cor 

preto

BRAÇOS: • Apoia braços New SL, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de 

altura com botão, totalizando 8 posições e 98mm de curso. Parte superior do apoio de braços em Poliuretado. Chapa para 

fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos.

BASE: • Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino de rodízio soldado na estremidade da haste em 

furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 

rodízios de giro dulo com 50mm de diâmentro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o 

giro, banda de rolagem em nylon. • Coluna central tipo Call Center desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de 

giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás. • 

Telescópico injetado em polipropileno texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

MECANISMO: • Mecanismo do tipo Back-System, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 30 de inclinação e 2 

furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160x200mm. Suporte do encosto com 

regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80mm de curso. Inclinação do encosto acionado por alavanca, 

obtendo-se infinitas posições. Possui molas para retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do 

reclinador.

ACABAMENTO: • Componentes metálicos internos do mecanismo preparados através de processo de zincagem• Acabamento 

em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 mícrons e cura em estufa à 2000C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com 

superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e 

acabamento da pintura.
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Só serão acatados os orçamentos com:

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

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

Coleta de 

Preços  069/18

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                                            

 Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC                                                                                              

Fone: (48) 3212-1300                                                                                                                             

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, 28 de Fevereiro de 2018.

1.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.                                                                                                                                  

2. Pelo descumprimento total ou parcial do objeto deste certame e/ou pelo retardamento na sua execução, a FAHECE poderá aplicar as 

seguintes sanções, garantidos o contraditório e direito de defesa no prazo de 05 dias úteis:

a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;

b) MULTA MORATÓRIA - a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,5% sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso injustificado 

na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus, ou cobrado 

administrativa ou judicialmente;

c) MULTA COMPENSATÓRIA - de 10% sobre o valor de obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse valor, sobre o montante 

do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado;

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAHECE, por até 02 anos.

Davison Tobias

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

Fone para contato (48) 3212-1374  e enviar para e-mail: davison.tobias@fahece.org.br, até o dia 05 de Março de 2018 às 17:00hs.


