
Re: ESCLARECIMENTOS 
1 mensagem

FHEMIG PARCERIA <parceria@fhemig.mg.gov.br> sex, 16 de set de 2022 às 18:08
Para: centrodeoportunidadesdobrasil@gmail.com

Prezado,  

Em atenção ao pedido de esclarecimentos encaminhado pelo Centro de Oportunidades do Brasil: 

QUESTIONAMENTO: Seria possível o fornecimento dos últimos relatórios de vistoria da VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LOCAL, nos locais objeto do termo de parceria n° 2/2022.

RESPOSTA: Informo qe os documentos solicitados serão disponibilizados. Tendo em vista o tamanho dos arquivos,
não foi possível anexa-los a este e-mail. Informo que serão disponibilizados junto à resposta a este pedido de
esclarecimentos na página do Edital no site da Fhemig, no endereço: www.fhemig.mg.gov.br/oscip. 

--  
Atenciosamente, 

Assessoria de Parceiras 
FHEMIG

Em Quarta, Setembro 14, 2022 17:35 -03, centrodeoportunidadesdobrasil@gmail.com escreveu:

Em tempo, informo:
Centro de Oportunidades do Brasil, CNPJ 06.192.171/0001-46. 
At.te. 
 
Em qua., 14 de set. de 2022 às 17:34, FHEMIG PARCERIA <parceria@fhemig.mg.gov.br> escreveu:

Prezado, 
 
Para pedidos de esclarecimentos, de acordo com o item 5.4.2 do Edital, os interessados deverão se
identificar (CNPJ e razão social, se pessoa jurídica, ou nome e CPF, se pessoa física). Assim, solicitamos
por gentileza, que sejam encaminhadas as referidas informações para análise do pedido. 
 
 
Atenciosamente, 
Assessoria de Parcerias 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
      
 
Em Quarta, Setembro 14, 2022 14:29 -03, centrodeoportunidadesdobrasil@gmail.com escreveu: 
 
 

Boa tarde!  
 
Solicito esclarecimentos acerca do EDITAL FHEMIG PARA TERMO DE PARCERIA Nº
02/2022.  
Esclarecimento : Seria possível o fornecimento dos últimos relatórios de vistoria da
VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL, nos locais objeto do Termo de Parceria n° 02/2022?.
 
 
 
                            
--

 

 

mailto:parceria@fhemig.mg.gov.br
mailto:centrodeoportunidadesdobrasil@gmail.com


Atenciosamente,

 

 

Renato Bruno

Presidente - Centro de Oportunidades do Brasil

Somar e Multiplicar

Rua Santa Cruz, 402, Centro, Betim/MG

Telefone: 31 99882-4899

 

 
--  
Atenciosamente, 
FHEMIG PARCERIA 
FHEMIG

--

 

 

Atenciosamente,

 

 

Anderson Henriques Maia dos Santos

Presidente - Centro de Oportunidades do Brasil

Somar e Multiplicar

Rua Santa Cruz, 402, Centro, Betim/MG

Telefone: 31 99882-4899

 

https://www.google.com/maps/search/Rua+Santa+Cruz,+402,+Centro,+Betim%2FMG?entry=gmail&source=g

