
FORM-COM-01-R00

Emissão: 30/07/2021 ESCOPO DE PROPOSTA 

Data: 28  março, 2022

Coleta de Preços: 004/22

Item Especificação do Material, Equipamento ou Serviço
Unidade de 

Medida
Quantidade

1

1.1. Modelo Feminino

1.1.1. Especificação: Acinturado com botões aparentes; cor 

branca, gola italiana, três bolsos frontais sendo um superior e 

dois inferiores; botões frontais na cor branca com início a 2 cm 

da gola; manga longa com elástico no punho com espessura de 

2cm; logotipo do CEPON bordado no braço direito a 8cm do 

ombro; comprimento conforme tabela (imagem abaixo); 

etiqueta bordada resistente a lavagem.

1.1.2 Medidas: (Ver Anexo I)

UND ver Anexo I

2

1.2. Modelo Unissex

1.2.1. Especificação: Reto com botões aparentes; cor branca, 

gola italiana, três bolsos frontais sendo um superior e dois 

inferiores; botões frontais na cor branca; manga longa com 

elástico no punho e espessura de 2cm; logotipo do CEPON 

bordado no braço direito a 10cm abaixo do ombro; 

comprimento conforme imagem abaixo; etiqueta bordada 

resistente a lavagem.

1.2.2. Medidas (em cm): Ver Anexo I

UND ver Anexo I

Observações

Adriana Anderson - Setor de Compras - CEPON

7) A proposta deverá conter a razão social, CNPJ e endereço completo do fornecedor bem como, nome, telefone e e-mail 

de contato;

8) Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do item;

9) Endereço de Entrega: Rod. VirgílioVárzea, 2975, Bairro Saco Grande, Florianópolis - SC - Horário: das 08h às 

11h30 e das 13h às 16h30 (Almoxarifado FAHECE)
Disposições Gerais

1) Marca ou fabricante do item;

As propostas obrigatoriamente deverão conter:

2) Prazo de entrega;

3) Condição de pagamento: 45 Dias após a entrega do material com depósito bancário em conta de pessoa jurídica;

4) Frete CIF - Pago pelo fornecedor sem custo para o CEPON;

5) Valor unitário, valor total e quantidade por embalagem;

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

6) Validade da proposta mínimo 30 dias;

As propostas deverão ser encaminhadas em papel timbrado até as 17 horas do dia 5  abril, 2022

Verificar as condições do Anexo I

(48) 3331-1477 - adriana.anderson@fahece.org.br


