
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Item Especificação do Material Quantidade

1 Unidade 2

2 Unidade 4

3 Unidade 4

4 Frasco 1

5 Kit 1

6 Unidade 1

7 Unidade 1

8 Unidade 25

Só serão acatados os orçamentos com:

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

2

3

4 Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

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

6

7

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

Florianópolis, 09 de Fevereiro de 2017.

Dieimis Dias

Divisão de Compras - FAHECE

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

      Fone: (48) 3212-1300                                                                                                                             

Coleta de Preços   
033/17

Unidade de 
Medida

Protetor de Tireoirde, Adulto convencional para proteção individual, com registro no 
Ministério da Saúde e certificado de aprovação no Ministério do Trabalho. 

Confeccionado de Borracha plumbífera testada e aprovada, flexível com equivalência 
em chumbo de no mínimo 0,25 mmPb… Largura: 100mm(aproximado) – Comprimento: 

570mm – Peso 0,25 Kg

Cabo de Bisturi nº03, uso odontológico. Instrumental feito em Aço inox, 
durável,esterilizável e reutilizável. Registro nº 10401310070

Espátula de metal para manipulação, nº 24. Instrumento feito em aço inox, durável, 
esterilizável e reutilizável. Registro nº 1040131170.

Fixador de Radiografia intra-bucal pronto para uso. Composição: Água, tiossulfato de 
amônio e tiocianato de amônio. Forma Física: Líquido. Cor: Incolor. Aplicação: Indicado 

para o processamento manual de filmes radiográficos dentais intraorais. Registro nº 
10215440016.

Silicone de adição denso – Kit. Embalagem com 250 ml de base+250 ml de catalisador. 
Precisão microscópica devido a inserção de partículas nanométricas na sua 

composição. Total fidelidade na reprodução de detalhes das áreas sub-gengivais. Menor 
tempo de trabalho na boca. Excelente visualização obtida pelo contraste acentuado das 

cores utilizadas. Estabilidade dimensional por sete dias e maior resistência ao 
rasgamento. Permite múltiplos vazamentos com a mesma fidelidade. Resistência à 

ruptura adequada. Alta precisão de detalhes. Distorção insignificante após a remoção. 
Dimensionalmente instável mesmo após uma semana. Composição: Polimetilsiloxano, 

Dióxido de silício, Hidrocarboneto, Metilhidrogenosiloxano, Corante lilás, corante 
amarelo, corante azul e Complexo Organo-platínico. 

Spray para teste de vitalidade endo Ice. Produto em spray com temperatura de -50ºC, 
exclusivo para testes de vitalidade nos dentes. Sua composição permite eficácia no 

diagnóstico por apresentar agentes de resfriamento. Registro nº 80322400009 
Embalagem com 200 mL.

Tiras de lixa em aço 4 mm, super maleável com aplicação de camada regular de 
abrasivos a base de óxido de alumínio, o que facilita o ponto de contato. Embalagem 

com 12 unidades. Registro nº 10291220041.

Extensor de ar comprimido 5,5x2,8x1,00 PVC atóxico,  Protec terminal distal de tampa 
amarela. Registro nº 80435140048.

Frete CIF (pago até Florianópolis);

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

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.

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.

Fone para contato (48) 3212-1310  e enviar para e-mail: marcos.baptista@fahece.org.br, até o dia 17 de Fevereiro de 2017 às 17h.


	Escopo

