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Aquisição de conjuntos de reagentes e acessórios para realização de 

testes de extração de ácidos nucleicos e amplificação de alvos 

específicos, com o objetivo de detecção quantitativa do DNA do 

Citomegalovírus (CMV) e do Poliomavírus Humano (BKV) em amostra 

de plasma e/ou sangue total humano, com controle simultâneo de 

reação de extração/amplificação através do Controle Interno (CI), 

através da técnica de PCR em Tempo Real com comodato de 

equipamentos. 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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FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON                                                           Rua 

Presidente Coutinho, 160 - Florianópolis/SC                                                                       Fone: (48) 

3212-1300                                                                                                                                   

Coleta de Preços 

nº 112/16

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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

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.

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, 31 de maio de 2016.

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.

Patricia Corrêa.

Os orçamentos deverão ser enviados em papel timbrado da empresa.

Dúvidas pelo telefone (48) 3212-1325, encaminhar as propostas e documentações solicitadas no Termo de Referência 

para o e-mail: patricia@fahece.org.br, até o dia 10/06/2016 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.


