
ESCOPO DE PROPOSTA 

Item Especificação do Material, Equipamento ou Serviço Quantidade

1 1 1

2 1 1

Observações

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses

Condição de pagamento: 30 Dias após a entrega do serviço com depósito bancário em conta de pessoa jurídica;

Validade da proposta 60 dias

Disposições Gerais

Florianópolis, 07 de março de 2022

FORM-COM-01-R00
Emissão: 06/07/2021

Coleta de Preços: 056/2022

Unidade de 
Medida

Prestação de serviços de  fornecimento, sob demanda de 
água mineral, garrafão de 20 litros na Base do Samu/SC - 
Unidade Florianópolis 

Prestação de serviços de  fornecimento, sob demanda de 
água mineral, garrafão de 20 litros na Base do Samu/SC - 
Unidade Tubarão

a) O fornecimento da água mineral deverá ser em bombonas de 20 litros, de propriedade da CONTRATADA.
b) Os garrafões, quando solicitados, deverão ser entregues nos endereços especificados, em horário comercial.
c) A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do horário de 
solicitação do fornecimento pelo setor responsável ou servidor designado pelo CONTRATANTE/INTERVENIENTE, 
preferencialmente pela manhã, podendo ser acordado previamente os dias da semana em que deverá haver o 
fornecimento e o quantitativo necessário, conforme a demanda do CONTRATANTE/INTERVENIENTE.
d) A entrega dos garrafões d’água deverá ser feita por funcionário devidamente identificado com crachá.
e) A cada entrega o responsável deverá preencher um recibo, especificando a quantidade de garrafões de água mineral 
fornecida, a marca da água, a data, o nome legível e a assinatura do recebedor. Este recibo deverá ser anexado à nota 
fiscal enviada para pagamento.
f) As bombonas a serem entregues não poderão apresentar rachaduras, emendas, vazamentos ou defeitos que 
comprometam a qualidade e conservação da água.
g) Os garrafões/garrafas deverão possuir rótulo padrão aprovado pelo DNPM – Departamento Nacional de Produção 
Mineral, de modo que identifique bem o produto, a qualidade, prazo de validade e sua fonte de extração.

Locais da Prestação dos Serviços:                                                                                                                      *Unidade 
Florianópolis - Rua Esteves Jr, 390 - Centro (Entrada Pela Rua Lateral)                                             *Unidade Tubarão - 
Rua Osvaldo Cruz, 176-322 - Bairro Centro
 

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

Integra e complementa o presente instrumento, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os 
seus termos o anexo I, minuta contratual da coleta de preços n° 056/2022.

As propostas deverão ser encaminhadas até às 17h do dia 11 de março de 2022, em papel timbrado e assinado enviar 
para o e-mail: henry.correa@fahece.org.br ou entregue diretamente na FAHECE. 

Fone de contato: (48) 3212-1394.

Henry Corrêa - Setor de Compras - FAHECE
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