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SML Licitações <pregoes.sml@gmail.com>

Solicitação de Esclarecimento do PE 68/69/71-2018 

consultoria@atlastreinamentos.com.br <consultoria@atlastreinamentos.com.br> 13 de junho de 2018 09:57
Para: pregoes.sml@gmail.com

Bom dia,

 

Conforme contato telefônico estou com duvida no item abaixo:

 

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a)A arrematante deverá ter entre as suas finalidades o Trabalho Social.

 

A duvida em si é a finalidade, trabalhamos com consultoria, seminários e eventos mas não consta algo sobre trabalho social
em nosso contrato social e CNPJ (CNAE),

Solicito o esclarecimento sobre o item citado é aonde se enquadra essa solicitação?

 

Abaixo as descrições dos serviços da nossa empresa:

 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES ECONÔMICAS
SECUNDÁRIAS  
56.20-1-02 - Serviços de
alimentação para eventos e
recepções - bufê  
56.20-1-03 - Cantinas - serviços
de alimentação privativos  
74.90-1-99 - Outras atividades
profissionais, científicas e
técnicas não especificadas
anteriormente  
62.01-5-02 - Web design  
73.20-3-00 - Pesquisas de
mercado e de opinião pública  
82.30-0-01 - Serviços de
organização de feiras,
congressos, exposições e
festas  
43.29-1-99 - Outras obras de
instalações em construções
não especificadas
anteriormente  
85.50-3-02 - Atividades de apoio
à educação, exceto caixas
escolares  
41.20-4-00 - Construção de
edifícios  
56.20-1-01 - Fornecimento de
alimentos preparados
preponderantemente para
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empresas  
71.12-0-00 - Serviços de
engenharia  
63.19-4-00 - Portais, provedores
de conteúdo e outros serviços
de informação na internet  
71.11-1-00 - Serviços de
arquitetura  
71.19-7-03 - Serviços de
desenho técnico relacionados à
arquitetura e engenharia  
70.20-4-00 - Atividades de
consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria
técnica específica  
74.10-2-99 - atividades de
design não especificadas
anteriormente  
63.11-9-00 - Tratamento de
dados, provedores de serviços
de aplicação e serviços de
hospedagem na internet  
42.99-5-99 - Outras obras de
engenharia civil não
especificadas anteriormente

 

Se enquadra no que é solicitado nos editais PE 069/2018 – PE068/2018 e
PE071/2018?
 

No aguardo

 

Grato

 

Dean Vilaforte do Nascimento

Atlas Treinamentos Consultoria e Eventos

(69) 99229-2898

 

 


