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

Vinícius Rosa - CRCMG
segunda-feira, 8 de julho de 2019 09:52
'Noemi Gomides'
RES: Informações sobre Edital de Chamamento Público 004/2019

Prezada Sra. Noemi, bom dia!
Segue abaixo a resposta ao seu pedido de esclarecimento:

Na data de abertura dos envelopes eu não poderei estar presente por motivo pessoal. Gostaria de saber se
posso elaborar uma procuração para um representante levar meus documentos originais no dia da sessão
de abertura dos envelopes ou se realmente devo autenticar todos para protocolizar em envelope lacrado
no período correspondente para este ato previsto no Edital .
Resposta: Os documentos poderão ser autenticados no atendimento do CRCMG
durante todo o período de entrega da documentação (de 8/7/2019 até às 9h30min do
dia 24/7/2019) e podem ser apresentados e entregues pelo próprio interessado ou
por qualquer outra pessoa de sua confiança, não sendo necessário, nesse caso, a
apresentação de procuração.
Caso não seja possível autentica-los no referido período, os documentos devem ser
autenticados durante a sessão de abertura dos envelopes, podendo os originais
serem apresentados por seu representante, mediante a apresentação de procuração
devidamente assinada por Vossa Senhoria.
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: Noemi Gomides <noemi_cont@hotmail.com>
Enviada em: domingo, 7 de julho de 2019 17:16
Para: geadf@crcmg.org.br
Assunto: Informações sobre Edital de Chamamento Público 004/2019
Prioridade: Alta

Prezados Senhores,
Gostaria de solicitar uma informação sobre o item 4.3 do Edital de Chamamento Público 004/2019.
Na data de abertura dos envelopes eu não poderei estar presente por motivo pessoal. Gostaria de saber se
posso elaborar uma procuração para um representante levar meus documentos originais no dia da sessão
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de abertura dos envelopes ou se realmente devo autenticar todos para protocolizar em envelope lacrado
no período correspondente para este ato previsto no Edital .
No aguardo de um retorno, antecipo agradecimentos.
Noemi Gomides
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