
Item Especificação do Material
Unidade de 

Medida
Quantidade

1 Padrão de Hemoglobina - para diagnóstivo in vitro. Unidade 15

2 Oxalato de Amônio PA - em pó - preferencialmente de 250g. Frasco 1

3 Tampão pH 7,00. Litro 4

4 Cloreto de Potássio para pHmetro 3 molar. Litro 2

5
Fita reagente de análise uirnária - com parâmetros mínimos de 

proteína, pH e glicose.
Unidade 14

6
Kit Proteínas Totais (urina e líquor) - pelo método de vermelho de 

piragolol - produto para diagnóstico in vitro - kit c/ 100ml ou kit 50ml.
Kit 15
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

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

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

Frete CIF (pago até Florianópolis);

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;

Divisão de Compras - FAHECE

Florianópolis, 26 de fevereiro 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.

Marcos Baptista

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

Dúvidas pelo fone (48) 3212-1310, encaminhar os orçamentos para o e-mail: marcos.baptista@fahece.org.br, até o dia 

07/03/2016 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.


