
FAHECE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua Presidente Countinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374

COLETA DE PREÇOS Nº. OB 146/13

Data: 25/10/2013

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE SERVIÇO

Item Especificacao do Servico Quantidade
1 SERVIÇO DE PODA MODERADA DOS EXEMPLARES SOBRE O COMÉRCIO E

SOBRE A COBERTURA DA ÁREA DE HEMODIÁLISE (PODA DE
EMERGÊNCIA!)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Conforme  Autorização Para Corte De
Árvore Em Perigo Iminente n.º 006/2013 Protocolo (Em anexo)

A remoção dos ramos deve ser feita com três cortes para
evitar que a casca da árvore, abaixo do ramo removido, seja
danificada.

Os cortes devem manter intactos a crista de casca e o colar
da base do ramo para que sejam garantidas as condições
fisiológicas necessárias para fechamento do ferimento.

A queda livre dos ramos podados deve ser evitada, pois pode
causar acidente e danos aos telhados dos comércios lindeiros
(lanchonetes), bem como a área da Hemodiálise e outros
equipamentos do Hemosc. Para amortecer a queda devem ser
utilizadas cordas amarradas ao tronco da árvore e aos ramos
cortados que, guiadas por operadores em terra, conduzirão
com segurança esses ramos até o solo.

Obs: Todas a despesas diretas e indiretas dos serviços
deverão estar inclusas/imbutidas no valor da proposta,
inclusive  todos os impostos, remoção e limpeza de todo
material retirados no local.

É OBRIGATÓRIA A VISITA (IN LOCO) PARA CONHECIMENTO DO LOCAL,
FAVOR MARCAR A VISITA COM O SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS DA
FAHECE, SR. LUIZ FERNANDO, NO TELEFONE (48) 3212-1316.

Segue anexo os seguintes documentos: Autorização para corte
de árvore em perigo eminente n.º 006/2013, Protocolo 478
juntamente com imagens, e Declaração de visita técnica ao
local do serviço.
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Somente serão acatados os orçamentos com as seguintes informações:
1. Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
2. Validade da proposta;
3. Marca do material e nome do fabricante (quando for o caso);
4. Condição de Pagamento: Conforme Especificacao do servico acima;
5. Prazo de conclusão do serviço;
6. Carta de exclusividade (caso seja fornecedor exclusivo do material/equipamento);
7. Encaminhar referências ou portfólio de clientes;



Favor encaminhar orçamento para o e-mail  Jamil@fahece.org.br, até o dia 31/10/2013
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 25 de outubro de 2013.

 Jamil Miguel 
Divisão de Compras - FAHECE

Jamil@fahece.org.br
(48) 3212-1331


