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CP061/2013 - OBRAS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO LOCAL UNID. QTD. 

1 
Confecção de armário aéreo, conforme projeto em anexo, 

seguindo os padrões adotados pelo setorAIO - CEPON 
AIO Unid. 01 

2 
Confecção de armário, conforme projeto em anexo, 

seguindo os padrões adotados pelo setor AIO - CEPON 
AIO Unid. 01 

3 
Confecção de armário aéreo, conforme projeto em anexo, 

seguindo os padrões adotados pelo setor AIO - CEPON 
AIO Unid. 01 

 

Do Serviço: 

 

Todo o mobiliário a ser adquirido deverá seguir o padrão existente nossetoresonde serão 

utilizados, respeitando o tipo de acabamento e as dimensões especificadas nos projetos anexados 

a este escopo. 
 

Dos acabamentos do mobiliário: 
 

 O novo mobiliário deverá ser executado em MDF melamínico (ref: Carvalho Malva - 

Duratex; 

 A empresa deverá encaminhar ao setor de obras da FAHECE, juntamente com a 

proposta, uma amostra do material proposto (puxador e MDF melamínico) para a execução do 

mobiliário para conferência; 

 A cor utilizada deverá ser igual (ou, na impossibilidade de se confeccionar os novos 

mobiliários com a mesma tonalidade dos hoje existentes, a cor terá que ser semelhante) a já 

utilizada pelo setor, mediante ao encaminhamento de amostra; 

 O item 2deverá prover de rodízios de silicone; 

 Os puxadores dos itens 01, 02 e 03deverão ser iguais (ou semelhantes) ao padrão 

utilizado no setor, mediante encaminhamento de amostra; 

 
 

Observação:  
 

As empresas interessadas em encaminhar propostas deverão conferir as medidas do mobiliário “in 

loco”. 

 
Dúvidas Técnicas: 
 

Quaisquer eventuais dúvidas poderão ser tiradas com o corpo de obras da FAHECE. 
Setor de Obras/FAHECE: 
 

 Ana Paula -Anapaula@fahece.org.br - (48) 3212-1365 

 Luiz Fernando -Luizfernando@fahece.org.br - (48) 3212-1316 

 Leonardo -Leonardo@fahece.org.br - (48) 3212-1362 
 
 
 

 

Da Proposta: 
 

Só serão acatados os orçamentos que tiverem as seguintes informações:  
 

mailto:Anapaula@fahece.org.br
mailto:Luizfernando@fahece.org.br
mailto:Leonardo@fahece.org.br
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 Orçamento em papel timbrado da empresa, com todas das descrições dos 
móveis(Material, Cor, Medidas e etc.); 

 Dados completos da empresa; 

 Condições de Pagamento; 

 Validade da Proposta; 

 Prazo de entrega; 

 Atestado de Visita; 

 Entrega da amostra. 
 
A empresa vencedora desta concorrência será aquela que propor o menor valor global. 
 

Observação: 
 

O orçamento deverá ser adequado conforme planilha orçamentária (anexo II) juntamente com o 
atestado de visita técnica e encaminhado até dia 05/08/2013 às 14hs, pelos seguintes meios:  
E-mail: diego@fahece.org.br, fax (48)3212-1375 ou em mãos no local: Rua Presidente Coutinho, 
n.º 160 - Centro, CEP: 88015-230 Florianópolis/SC aos cuidados de Diego – Setor de Compras da 
FAHECE. 
 
 

 
 
 
 

Florianópolis, 29 de Julho de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diego@fahece.org.br

