COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 001/2016
NORMAS DA COTAÇÃO

01 – PREÂMBULO
O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI – Itapemirim), inscrito no CNPJ sob
nº 27.193.705/0001-29, situado à Av. Cristiano Dias Lopes, s/n°, Itapemirim-ES, torna público
que fará realizar COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 001/2016, do tipo menor preço, que tem por
objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA sob o
regime de EMPREITADA conforme planilhas de quantitativos e preços.
02. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA COTAÇÃO DE PREÇOS
Poderão participar todas as pessoas jurídicas autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao
objeto desta cotação, que atendam às exigências do item 3.
03. DA ENTREGA PROPOSTA DA COTAÇÃO DE PREÇOS
3.1 A proposta deve ser digitada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, conter nome ou razão social, endereço completo, telefone, e-mail, assinada pelo
representante legal da empresa.
3.2 Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com
validade não inferior a 60 (sessenta) dias.
3.3 A proposta deverá ser enviada para o endereço eletrônico contratos@heci.com.br até às
16H:00 do dia 16 de janeiro de 2016, acompanhada dos seguintes documentos, em formato
digitalizado:
3.3.1 Certidões das fazendas federal, estadual e municipal, FGTS, Cadastro de
Contribuintes Estadual ou Municipal e Previdência Social, Certidão débitos
trabalhistas;
3.3.2 Estatuto social, contrato social ou outro instrumento oficial, registrado na Junta
Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório
de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.
3.4. No valor estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, além de fretes, tarifas, tributos, taxas e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;
04. DISPOSIÇÕES GERAIS
Qualquer esclarecimento sobre a Cotação de Preços poderá ser obtido no HECI, nos horários
de 08:h00 às 11:h00 e 14:h00 às 16:h00, de segunda-feira a sexta-feira, no Setor de
Contabilidade,
por
telefone
(28)
3526-6119
ou
por
endereço
eletrônico
contratos@heci.com.br.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de janeiro de 2016.
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