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Comissão Gestora de Licitações e Contratos <cglc@ibio.org.br>

Re: Ato Convocatório nº 02/2019
1 mensagem
Comissão Gestora de Licitações e Contratos <cglc@ibio.org.br>
Para: Joana Ferraz de Andrade Souto <jsouto@fiemg.com.br>

9 de agosto de 2019 17:57

Prezada Sra.
Joana Ferraz de Andrade Souto
Analista de Carreira Industrial
Educação para a Indústria
Sistema FIEMG
De início, cabe esclarecer que não cabe à entidade licitante - antes da sessão pública inaugural - a verificação quanto à
validade, conteúdo ou cumprimento de formalidades de quaisquer documentação exigidas no Edital, que somente serão
objeto de análise pela Comissão de Licitação durante a sessão e no decorrer do certame.
As atividades da Comissão de Licitação, nos termos do ítem 11.1 do Ato Convocatório nº 02/2019, se resumem a
esclarecimentos no caso de contradições, omissões ou obscuridades do edital e seus anexos, não alcançando,
conforme acima posto, a verificação quanto à validade, conteúdo ou cumprimento de formalidades de quaisquer
documentação exigidas no Edital - que cabem e são de responsabilidade exclusiva de cada licitante concorrente.
De toda forma, em análise superficial e não vinculante do documento apresentado pela consulente, constata-se que o
Substabelecimento em questão não dá poderes expressos para que a Sra. Joana Ferraz de Andrade Souto
represente o IEL no certame licitatório, conforme disposto no item 2.1.4 do Ato Convocatório nº 02/2019, apenas lhe
outorgando poderes "para assinar termos de compromisso de estágio e seus termos aditivos, termos de
encerramento e termos de distrato" , conforme segue colacionado:

Atenciosamente,

Em qua, 7 de ago de 2019 às 15:50, <cglc@ibio.org.br> escreveu:
Prezada Joana, boa tarde
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Acusamos recebimento.
Informamos que a sua dúvida foi encaminhada ao departamento jurídico, sendo que daremos retorno imediatamente
após análise do setor competente.

Atenciosamente,

De: Joana Ferraz de Andrade Souto <jsouto@fiemg.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 7 de agosto de 2019 10:36
Para: cglc@ibio.org.br
Assunto: Ato Convocatório nº 02/2019

Bom dia!

Vocês podem me informar se este substabelecimento é suficiente para que eu represente o IEL no dia 15/08?

Atenciosamente,

Joana Ferraz de Andrade Souto | Analista
Educação para a Indústria
Sistema FIEMG
Tel.+55 (31) 3822-6536
jsouto@fiemg.com.br | www.fiemg.com.br

“O Sistema FIEMG não se responsabiliza por qualquer omissão ou falha, contida na mensagem, que possam surgir
na transmissão da mesma ou prejuízos provenientes de qualquer alteração do conteúdo, sendo de
responsabilidade de seu autor e não refletindo a opinião da empresa”.
"The FIEMG System is not responsible for any omission or failure contained in the message that may occur in the
transmission of this content or losses from any change, being liable the author and not reflecting the opinion of the
company.”

De: cglc@ibio.org.br [mailto:cglc@ibio.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 2 de agosto de 2019 17:42
Para: cglc@ibio.org.br
Assunto: Encaminha Ato Convocatório nº 02/2019
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Prezados Senhores, boa tarde!

Encaminhamos para conhecimento e participação o Ato Convocatório nº 02/2019 que tem por
objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviço contínuo de Agência de
Integração para Programas de Estágio de Estudantes na Unidade Regional de Gestão das Águas
(URGA) – Leste de Minas.

O Ato Convocatório 02/2019 está disponível nos seguintes links:
http://www.ibioagbdoce.org.br/categoria/atos-convocatorios-2/atos-convocatorios-do-ano-de-2019/

http://www.cbhpiranga.org.br/categoria/atos-convocatorios/atos-convocatorios-2019

http://www.cbhpiracicabamg.org.br/categoria/institucional/atos-convocatorios/atos-convocatorios-2019

http://www.cbhsantoantonio.org.br/categoria/atos-convocatorios/atos-convocatorios-2019

http://www.cbhsuacui.org.br/categoria/atos-convocatorios/atos-convocatorios-2019

http://www.cbhcaratinga.org.br/categoria/atos-convocatorios

http://www.cbhmanhuacu.org.br/categoria/atos-convocatorios

Atenciosamente,
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