
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida

1

Pulseira de identificação; tamanho ADULTO; numeradas; 
área de impressão 2,5 x 6,5cm, fundo branco fosco para 
escrita de caneta esfereográfica;  cor branca; em plástico 
vinil, anti-alérgica, macia, resistente, flexível, impermeável   
resistente a líquidos, lavável; lacre regulável e inviolável; 
sem cantos, contornos ou bordas afiadas que possam irritar 
ou friccionar a pele; assegurar conforto durante o uso 
prolongado e os fixadores não devem pressionar a pele.

Unidade

2

Pulseira de identificação; tamanho INFANTIL; numeradas; 
área de impressão 2 x 5,5cm, fundo branco fosco para 
escrita de caneta esfereográfica;  cor branca; em plástico 
vinil, anti-alérgica, macia, resistente, flexível, impermeável   
resistente a líquidos, lavável; lacre regulável e inviolável; 
sem cantos, contornos ou bordas afiadas que possam irritar 
ou friccionar a pele; assegurar conforto durante o uso 
prolongado e os fixadores não devem pressionar a pele.

Unidade

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 11:30h e 13:30h 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

4.000

1.500

Só serão acatados os orçamentos com:

Divisão de Compras - FAHECE
marcos.baptista@fahece.org.br

(48)3212-1310

Florianópolis, 06 de junho de 2014.

Marcos Baptista

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

Favor encaminhar orçamento para o Fax (48) 3212-1310 ou e-mail: marcos.baptista@fahece.org.br, até o dia 13/06/2014 às 17 

horas.
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