
FAHECE-FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON

Rua Presidente Countinho, 160 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3212-1300 Fax: (48) 3212-1374

COLETA DE PREÇOS Nº. OB 047/14

Data: 18/02/2014

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE SERVIÇO

Item Especificacao do Servico Quantidade
1 Contratação de empresa de Fornecimento de Combustíveis e

afins para atenderem o HEMOSC nas cidades de Blumenau,
Chapecó, Florianópolis, Joaçaba, Lages, Joinville e
Criciúma; o CEPON(Florianópolis) e a FAHECE Sede e
Almoxarifado (Florianópolis).
Os Serviços Prestados são: Fornecimento de Combustível
Gasolina/Diesel/Etanol, Graxa para Lubrificação de eixo e
similares, Filtro de Ar, Filtro de Óleo, Filtro de
Combustível, Óleo de motor, Lavação dos Veículos.
OBS: As empresas que apresentarem os valores, favor
mencionar de quanto em quanto tempo é reajustado.
- Os produtos serão fornecidos mediante prévia autorização e
formulário "Autorização de Fornecimento", com carimbo
identificando a pessoa autorizada, apresentada pelo condutor
do veículo.
- O Valor do combustível fornecido será o preço de bomba/dia
do abastecimento, com a aplicação de desconto. A empresa
informará o percentual do desconto, a ser concedido. Caso
ocorra alteração no preço de bomba, os descontos
permanecerão inalterados.
- As empresas, nos produtos como: Graxa para Lubrificação de
eixo e similares, Filtro de Ar, Filtro de Óleo, Filtro de
Combustível, Óleo de motor, Lavação, deverão cotar o valor
do serviço e informar o percentual do desconto.
- O Pagamento será realizado quinzenalmente. A empresa
contratada emitirá a Nota Fiscal e encaminhará a FAHECE,
juntamente com o(s) formulário(s) "Autorização de
Fornecimento"

Somente serão acatados os orçamentos com as seguintes informações:
1. Informar na proposta a razão social e CNPJ da empresa;
2. Validade da proposta;
3. Marca do material e nome do fabricante (quando for o caso);
4. Condição de Pagamento: Conforme Especificacao do servico acima;
5. Prazo de conclusão do serviço;
6. Carta de exclusividade (caso seja fornecedor exclusivo do material/equipamento);
7. Encaminhar referências ou portfólio de clientes;

Favor encaminhar orçamento para o e-mail  maicon.querino@fahece.org.br, até o dia 17/03/2014
às 17:00 horas, em papel timbrado.

Florianópolis, 05 de março de 2014.
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