
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida
Quantidade

Valor 

Unitário 

Item

Valor Total 

Item

1
Placa informativa 3 m x 1,5 m: Em lona – Banner em lona; formato 3x1,4m, 

Acabamento em baguete e cordão. Estrutura de fixação em madeira. 
UND 3

2

Folders Orientativos: Em papel off-set 80g/m² ou 90g/m² - formato A4, 4x0 cores (só 

frente) 4 Cores. Os folders devem ser orientativos sobre o uso racional de energia 

elétrica e devem aboradar as principais ações realizadas no projeto e trazer 

informações sobre o valor investido no projeto. Estes serão produzidos no fim do 

projeto após a obtenção das informações com a CELESC.

UND 1.500

3
Monitores/Interruptores: Formato 5,5x7,5cm; recorte reto, papel adesivo colacril 

150g, reflite reto.
UND 1.500

4
Adesivo para identificação dos equipamentos eficientizados: Adesivo em vinil; 

formato 4,5x13cm, refile reto.
UND 1.500

Vídeo do Projeto: Elaboração, ao final do projeto, de um vídeo (de caráter técnico e 

não de divulgação comercial) com duração de 4 (quatro) a 6 (seis) minutos, 

apresentando e explicando as fases do projeto, as ações de eficiência energética, as 

atividades de treinamento e capacitação, a manufatura reversa (descarte dos 

materiais) e os benefícios alcançados com sua conclusão. Modelo em  

https://www.youtube.com/watch?v=nUQARkJdt_8&feature=youtu.be 

6
Placa identificação Geração Fonte Incentivada: Confeccionada em PVC com 

espessura mínima de 1mm e as dimensões 25 cm x 18 cm. 
UND 1

OBSERVAÇÕES: A coleta será por valor global da proposta. Arquivo 1-Logos são 

as logos que devem ser inseridas nas placas e adesivos, 2-Arquivo modelo Placa 

Informativa, 3-Modelo adesivo 1, 4-Modelo adesivo 2, 5-Modelo Placa Informativa.  

Os arquivos são apenas exemplos para o desenvolvimento da campanha.  

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 Execução: conforme termo de referência

A proposta deverá ter validade igual ou superior a 60 dias.

GECCI - FAHECE

Florianópolis, 16 de Setembro de 2019.

1. Não poderão participar deste processo de contratação empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) 

servidor(es)/empregado(s) ocupante(s) de cargo(s) ligado(s) ao processo de contratação ou membro(s) da diretoria da FAHECE, HEMOSC ou do 

CEPON, ou que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o primeiro grau, de servidor(es)/empregado(s) 

ocupante(s) de cargo(s) ligado(s) ao processo de contratação ou membro(s) da diretoria da FAHECE, HEMOSC ou do CEPON.  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) Adevertência formalizada por meio de correspondência;  b)  Multa diária 

correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, enquanto perdurar a situação de inadimplência 

contratual; c) Suspensão temporária do direito de contratar com a CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multa. d) 

As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser efetuado pela CONTRATANTE após sua aplicação. 3. A seleção da 

propostas será pelo Menor Valor Global. 

Diego Roth Rocha Faria

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

Fone para contato (48) 3212-1350  e enviar para e-mail: diego@fahece.org.br, até o dia 24/09/19 às 17h.

Condição de Pagamento (conforme termo de referência); depósito bancário em conta pessoa jurídica;

GECCI 010/19 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

5 UND 1

Valor Global da Proposta

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                                                                                                                                                                                                                                             

Só serão acatados os orçamentos com:

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

https://www.youtube.com/watch?v=nUQARkJdt_8&feature=youtu.be

