Vinícius Rosa - CRCMG
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Vinícius Rosa - CRCMG
segunda-feira, 8 de julho de 2019 09:30
'Marcelo Teixeira'
Gleice Gonçalves - CRCMG
RES: Edital de Credenciamento dos Instrutores Publicado

Caro Sr. Marcelo, bom dia!
Segue abaixo as respostas ao seu pedido de esclarecimento:
Pergunta 1: Será necessário apresentar novamente Atestado de Capacidade Técnica (Declaração) emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado?
Sim. Cada processo de credenciamento é realizado de forma exclusiva, ou seja, nenhum documento de
processos anteriores pode ser analisados ou considerados pela Comissão, na análise da documentação
deste, garantindo a isonomia e igualdade de condições entre os participantes.
No entanto, o Atestado de Capacidade Técnica pode ser emitido pelo próprio CRCMG, caso o interessado
já tenha prestado serviços para a Entidade, mediante solicitação por e-mail, para:
bonifacio@crcmg.org.br.

Pergunta 2: Caso sim, o Contrato de Prestação de Serviço firmado c/ pessoa jurídica de direito privado pode
substituir a Declaração?
Não. Conforme previsto nos subitens “i” e “i.1” do Edital, é necessário apresentar o atestado de
capacidade técnica ou declaração emitidos e assinados pela pessoa jurídica, comprovando experiência
relacionada ao(s) curso(s) que pretende ministrar.

Atenciosamente,
Vinícius Rosa
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais
Tel.:(31) 3269-8466 / www.crcmg.org.br

Em novembro haverá eleições! Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

De: Marcelo Teixeira <marcelohst@bol.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2019 16:22
Para: geadf@crcmg.org.br
Cc: gleice@crcmg.org.br
Assunto: RE: Edital de Credenciamento dos Instrutores Publicado

Prezados(as);
Atualmente sou Contratado como Instrutor de Cursos aos profissionais de contabilidade, estando meu Contrato
vigente até 31/07/2019.
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Informo ainda que desde o início de vigência de referido Contrato, ministrei 4 (quatro) cursos em conformidade com
o Programa de Educação Continuada.
Tendo em vista o Edital de Chamamento Público 004/2019, o qual irei participar, solicito esclarecerem:
Pergunta 1: Será necessário apresentar novamente Atestado de Capacidade Técnica (Declaração) emitido por
pessoa jurídica de direito público ou privado?
Pergunta 2: Caso sim, o Contrato de Prestação de Serviço firmado c/ pessoa jurídica de direito privado pode
substituir a Declaração?
Atenciosamente,
Marcelo Henrique Santos Teixeira
Contador
(31) 99985-4500

De: "Gleice Gonçalves - CRCMG" <gleice@crcmg.org.br>
Enviada: 2019/07/05 10:38:50
Para: mauricioferraresi@yahoo.com.br, candiottoflavio@hotmail.com, jcreis1973@gmail.com,
diretoria@escontol.com.br, ronaldborge@yahoo.com.br, evarley@traineeassessoria.com.br,
grtprojetos@gmail.com, alissonrcm@gmail.com, noemi_cont@hotmail.com, jgeraldocampos@gmail.com,
willantonio.castro@gmail.com, thalitacont@yahoo.com.br, contato@cjrcontabilidade.com.br,
higynodefreitas@gmail.com, pm@pmrassessoria.com.br, juliana_rocha18@hotmail.com, marcelohst@bol.com.br,
torres.contabilidade@oi.com.br, andreiamota2002@yahoo.com.br, regis@rrauditoria.com.br,
warley@rrauditoria.com.br, agcarneiro@gmail.com, ferrazconsultoriatributaria@gmail.com,
weslleyjgarcia@yahoo.com.br
Assunto: ENC: Edital de Credenciamento dos Instrutores Publicado

Prezado(a) senhor(a), bom dia!
Informo que o Edital de credenciamento dos instrutores foi publicado nesta data e já se encontra
disponível em nosso portal, em “LICITAÇÕES/CHAMAMENTOS”, modalidade “Chamamento
Público”.
O período para entrega da documentação é de 8/7/2019 até às 9h30min do dia 24/7/2019.
A abertura dos envelopes com a documentação ocorrerá no dia 24/7/2019 às 9h40min.
Qualquer dúvida, estamos a disposição.
Obrigado,
Atenciosamente,

Para ajudar a proteger a sua priv acidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
Logo CRCMG HORizontal

Gleice Regina Gonçalves
Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais
Gerencia de Desenvolvimento Profissional - GEDEP

gedep@crcmg.org.br / www.crcmg.org.br
Tel: (31) 3269-8439
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