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Licitação (Inconfidentes) <licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br> 23 de março de 2022 07:47
Para: tributario@gruposimoes.com.br

À COMPAR - COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES

Bom dia!

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes está realizando licitação para
contratação de empresa especializada em serviços terceirizados. 
A empresa melhor classificada (BUSINESS EMPRESARIAL LTDA - CNPJ 04.819.296/0001-28) precisa comprovar capacidade técnica
(experiência de 3 anos na quantidade mínima de 5 trabalhadores) para ser habilitada no certame.
Para tanto, ela apresentou dois Atestados de Capacidade Técnica emitidos por essa renomada empresa, conforme anexos desta
mensagem.
No entanto, necessitamos também verificar a cópia dos contratos referentes a esses atestados, os quais a empresa informa não possuir
mais, por motivo de extravio, conforme BO apresentado por ela.

Portanto, solicitamos a gentileza de, se possível, nos fornecer a cópia digital dos contratos referentes aos atestados anexos (80 meses
cada um), para que possamos avaliá-los e habilitar a mencionada empresa na licitação, para que ela possa ser contratada por esta
instituição federal de ensino.

A referida licitação poderá ser acompanhada por qualquer cidadão através do site:
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada 
Menu -> Pregões -> Em Andamento
Na tela seguinte, informar:

Situação: Julgamento/Habilitação
Cód. UASG: 158305
Número Pregão: 12022

Antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

Fernando Jacometti Soares (Pregoeiro)
Setor de Licitações do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Sul de Minas Gerais - Campus Inconfidentes - UG 158305 
Fone: 35 3464 1200 - Ramais 9125 (Briza) e 9144 (Fernando)  
E-mail: licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br 
CNPJ: 10.648.539/0004-58 - Inscrição Estadual: 00155.6236.02-33
Praça Tiradentes, 416, Centro, CEP 37.576-000, Inconfidentes, MG

2 anexos

BUSINESS 21 ACT Compar.pdf 
565K

BUSINESS 21 ACT Benevides.pdf 
455K

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada
mailto:licitacao.inconfidentes@ifsuldeminas.edu.br
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=23e6757ef0&view=att&th=17fb66370edb8cf9&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l12jqhyc1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=23e6757ef0&view=att&th=17fb66370edb8cf9&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l12jqhxt0&safe=1&zw

