
Item Especificação do Serviço
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Manutenção Corretiva de Estação de Inclusão de Parafina do 

Laboratório de Patologia do CEPON: Marca: Leica - Modelo EG 

1150H - Série 038837689 - Defeito Apresentado: Chave de 

acionamento da parafina travada. Deverá ser realizada a 

manutenção corretiva e Limpeza Geral do equipamento. 

Informa-se que é necessáro a realização de visita técnica, 

contato: Engenheiro Daniel pelo fone: 8406-3020
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FAHECE – FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua: Presidente Coutinho, n˚ 160 – Florianópolis/SC

CEP: 88015-230 – Fone: (48) 32121300 – Fax: (48) 32121374

Coleta de 

Preços     011/16

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Condição de Pagamento (até 30 dias após a entrega do material) depósito bancário;

Validade da proposta e prazo de entrega;

Frete CIF (pago até Florianópolis);

Quantidade

1

Só serão acatados os orçamentos com:

Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

Enviar carta de exclusividade, caso seja fornecedor exclusivo do material;

Endereço de Entrega: Almoxarifado FAHECE - Rod. Virgílio Várzea, 2975 - Saco Grande. 

Florianópolis - SC. Horário para entrega: 8:30h às 17:00h;

Constar no corpo da Proposta :“No presente processo de contratação não será admitida 

a participação de empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador(es) seja(m) 

servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou do CEPON, ou que 

sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai ou mãe de servidor(es)/empregado(s) ou 

diretor(es) da FAHECE, do HEMOSC ou CEPON, conforme a Lei nº 10.406/2002".

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 11 de Janeiro de 2016.

Neri Filho

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

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1360, encaminhar os orçamentos para o e-mail: neri.filho@fahece.org.br, 

até o dia 19/01/2016 às 17 horas.

As empresas deverão apresentar declaração conforme item 9.

A proposta deverá ter validade igual ou superior a 30 dias.


