FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
RECIBO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO MODALIDADE “CONVITE”

CARTA-CONVITE nº 001/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 394/2013

EMPRESA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
CIDADE:

Dia
21

Data do Encerramento
Mês
Ano
Horas
11
2013
14h00min

CONTATO:
ESTADO:

A Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamentou o artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal,
instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública e deu outras providências.
Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
A Fundação José Pedro de Oliveira, Administração Indireta da Prefeitura Municipal de Campinas/SP, sito na
Rua Mata Atlântica, nº 447 – bairro Bosque de Barão, em atendimento ao Artigo nº 22, parágrafo 3º, da Lei
Federal 8.666/93, com suas posteriores alterações, que define o Convite como sendo a modalidade de licitação
entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número
mínimo de 3 (três), pela Unidade Administrativa, a qual afixará em local apropriado, cópia do instrumento
convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, vem através do
presente confirmar que a empresa acima descrita está inscrita para participar no processo licitatório.
A Fundação José Pedro de Oliveira reserva para si o direito de julgar ou anular o presente CONVITE a seu juízo
exclusivo, sem quaisquer compromissos.
Campinas, ____ de novembro de 2013.

____________________________________________________
Presidente da Comissão Permanente de Licitações da FJPO
CARIMBO CNPJ

Data do recebimento: ____/____/________

_________________________________
Assinatura do recebedor
Carimbo do recebedor ou nº do RG
R. Mata Atlântica, 447 ● Bosque de Barão Geraldo ● Campinas – SP ● CEP13082-755
PABX: (19) 3749-7200 ● Fax: 3749-7207 ● Website: www.santagenebra.org.br

