CARTA-CONVITE 10/2019
CARTA CONVITE Nº 10/2019 DE 11-02-2019
da Fundacor - Fundação Pro-Coração.
PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS
10:00 HORAS DO DIA 14-03-2019.

Prezados Senhores:
Carta-Convite nº 10/20 para receber propostas para a realização de
Compra e Instalação de Divisórias Articuladas para os auditórios
do 5º e 12º andar do Instituto Nacional de Cardiologia, localizado na
Rua das Laranjeiras, 374, Rio de Janeiro.
Em anexo, na página 3, segue a discriminação dos serviços a
serem executados.
Qualquer dúvida será sanada pela Dra. Helena Cramer Veiga Rey,
Chefe da Coordenação de Ensino e Pesquisa do Instituto Nacional
de Cardiologia no 5º andar do prédio principal.
As propostas deverão ser entregues até a hora da abertura das
propostas no dia 14-03-2019 pessoalmente ou pelo correio, na Rua
das Laranjeiras, 374, 12º andar, elevadores do fundo.
Será lavrada a Ata com a presença de concorrentes e do
processante.
Os licitantes que enviarem as propostas delo correio e que não se
fizerem presentes no ato de abertura não poderão apresentar
recurso a respeito sobre as decisões proferidas no decorrer da
licitação.
Em anexo à proposta apresentada deverá conter os seguintes
documentos;
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• CNPJ da firma concorrente;
• Atestado da Caixa Econômica Federal, que o concorrente
está em dia com o recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço dos seus empregados;
• Atestado da Receita Federal que o concorrente está em dia
com os seus compromissos tributários federais;
• Certidão negativa do INSS.
• Apresentar pelo menos um atestado passado por empresa ou
pessoa jurídica comprovando a realização de serviços do
mesmo porte, a contento.
Os recursos eventualmente interpostos contra os atos praticados
pela Administração serão processados de acordo com o artigo 109
e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali
fixados.
O CONTRATO DEVERÁ SER CUPRIMENTO NO PRAZO
ESTIPULADO.
O pagamento será efetuado após a aceitação dos serviços na nota
fiscal emitida da empresa, informando o banco de sua preferência.

Ludmila Talita Pinheiro da Silva
ASSESSORA DA DIREÇÃO

Fundacor - Rua das Laranjeiras, 374 – 12° andar – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.240-002 – Tel./FAX (21) 2265-5331
2

Anexo
Discriminação do Objeto Divisórias

Fundacor - Rua das Laranjeiras, 374 – 12° andar – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22.240-002 – Tel./FAX (21) 2265-5331
3

