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Contrato de fornecimento por demanda de Anticoagulante ACD para 

aférese solução fórmula A - USP - Bolsa de PVC, sistema fechado, 

estéril e apirogênico, com rótulo informando composição química e 

volume, lote em código de barras e descrição da data de fabricação e 

data de validade, utilizado para manter o sistema viável no 

procedimento terapêutico e na coleta de plaquetas por aférese em 

doador. A aquisição será preferencialmente por importação direta, pois 

a FAHECE está sujeita a um regime tributário diferenciado em razão do 

seu caráter filantrópico, e pelo fato de os preços serem mais 

competitivos devido à inexistência de intermediação comercial, além do 

que os prazos para desembaraço aduaneiro no Estado de Santa 

Catarina são menores do que em outros Estados da Federação. 
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Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;

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

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 21 de setembro de 2016.

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

seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou membro(s) da diretoria da FAHECE, ou que sejam cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor(es)/empregado(s) ou de membro(s) da 

diretoria da FAHECE, conforme a Lei 8.666/93 e a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal.                                                                                                                

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) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido;

b) MULTA MORATÓRIA - a CONTRATADA ficará sujeita a multa diária de 0,5% sobre o valor da obrigação 

inadimplida pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser 

abatido no pagamento a que fizer jus, ou cobrado administrativa ou judicialmente;

c) MULTA COMPENSATÓRIA - de 10% sobre o valor de obrigação inadimplida ou, não sendo possível determinar esse 

valor, sobre o montante do contrato, podendo esse valor ser abatido do pagamento a que fizer jus o contratado;

d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com a FAHECE, por até 02 

anos.

Mariana Collaço Linhares.

Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado da empresa.

Dúvidas pelo telefone (48) 3212-1360, encaminhar as propostas e documentações do Termo de Referência para o e-mail: 

mariana.collaco@fahece.org.br ou entregar na rua Presidente Coutinho, 160, Centro-Florianópolis, até o dia 30/09/2016 

às 17 horas. 

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

Horário para entrega: 8:30h às 17:00h;

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

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                                         

Rua Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC                                                                                      

Fone: (48) 3212-1300                                                                                                                                   

Coleta de Preços 

nº 026/16

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

Condição de Pagamento (conforme termo de referência);

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

Só serão acatados os orçamentos com:

Segue anexo o Termo de Refência com todas as informações necessárias para a participação da Coleta de 

Preços.


