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2 mensagens

Rosivan Pereira <rosivan.artefinal@gmail.com> 5 de junho de 2020 09:35
Para: licitacao@ifsuldeminas.edu.br

Prezados, bom dia.

Tenho a seguinte dúvida

Sou microempreendedor individual, qual seria a documentação para habilitação?
A maioria da documentação não enquadra na categoria de microempreendedor individual, poderia
especificar os documentos necessários? 

CNPJ: 32.058.676/0001-22
Razão Social: Rosivan Pereira dos Santos 02737266505

Desde já agradeço, fico no aguardo.

-- 

Atenciosamente,

Rosivan Pereira
Tel.: (61) 98504-2564

Portfólio: 
behance.net/rosivanart7732

Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ifsuldeminas.edu.br> 5 de junho de 2020 14:27
Para: Rosivan Pereira <rosivan.artefinal@gmail.com>

Prezado,
Boa tarde!
Esclarecemos que os documentos necessários à HABILITAÇÃO, para a referida licitação, estão
explicitados no seu Edital, cuja leitura recomendamos. Esclarecemos, ainda, por pertinente, que o
Edital e seus anexos podem ser livremente obtidos no ambiente eletrônico Comprasnet e no site
institucional deste IFSULDEMINAS (https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-
administracao/compras-e-licitacoes/150-pregao-eletronico/3418-pregoes-eletronicos-2020-reitoria-
uasg-158137).
À disposição.

JOÃO CARLOS FERREIRA
[Texto das mensagens anteriores oculto]
-- 

Coordenadoria-Geral de Contratações Públicas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - Reitoria

Avenida Vicente Simões, 1.111, Bairro Nova Pouso Alegre
Pouso Alegre - MG CEP: 37.553-465

Fone: 55(35) 3449-6150

https://www.behance.net/rosivanart7732
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Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito aos destinatários. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por
favor apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido, e passível de ações e
indenizações judiciais cabíveis.
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Esclarecimento 05/06/2020 14:30:12

Prezados, bom dia. Tenho a seguinte dúvida Sou microempreendedor individual, qual seria a documentação para habilitação?
A maioria da documentação não enquadra na categoria de microempreendedor individual, poderia especificar os documentos
necessários? CNPJ: 32.058.676/0001-22 Razão Social: Rosivan Pereira dos Santos 02737266505 Desde já agradeço, fico no
aguardo. -- Atenciosamente, Rosivan Pereira Tel.: (61) 98504-2564

Fechar
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Resposta 05/06/2020 14:30:12

Prezado, Boa tarde! Esclarecemos que os documentos necessários à HABILITAÇÃO, para a referida licitação, estão
explicitados no seu Edital, cuja leitura recomendamos. Esclarecemos, ainda, por pertinente, que o Edital e seus anexos
podem ser livremente obtidos no ambiente eletrônico Comprasnet e no site institucional deste IFSULDEMINAS
(https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-administracao/compras-e-licitacoes/150-pregao-eletronico/3418-
pregoes-eletronicos-2020-reitoria-uasg-158137). À disposição.

Fechar


