
Corpo de Bombeiros Militar - CBM
  

ATESTADO

DE CAPACIDADE TÉCNICA

 

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA ,
inscrito no CNPJ sob o nº 02.603.612/0001-02, com sede à Av. Campos Sales, nº
3254, Bairro Olaria, CEP 76801-246, Porto Velho/ RO, ATESTA, para os devidos
fins, que a empresa ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA , CNPJ n°
21.545.863/0001-14, com sede na SRTVS, nº 110 - QUADRA 701, BLOCO O SALA
601, ASA SUL - CEP: 70340-000, BRASILIA - DF, executou os serviços de
treinamento e capacitação ao ministrar cursos presenciais da PLATAFORMA
+BRASIL, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contração, nos autos
do processo administrativo SEI Nº. Processo: 0004.211303/2021-59, em
conformidade com a notas de empenho 2021NE000213 e 2021NE000271,
com nota fiscal de serviços nº. 01.121, no valor de R$ 11.841,00 (onze mil
oitocentos e quarenta e um reais) e nota fiscal de nº. 01.141 no valor de R$
11.841,00 (onze mil oitocentos e quarenta e um reais), totalizando a contratação
de R$ 23.682,00 (vinte e três mil e seiscentos oitenta e dois reais).

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos
apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas
obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a
presente data, demonstrando a sua capacidade técnica para a execução do
serviço contratado e atendimento as necessidades desta Corporação Bombeiro
Militar.

 
Porto Velho - RO, 17 de agosto de 2021.

 

 

NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA – CEL BM
Comandante-Geral do CBMRO

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO DE AZEVEDO
FERREIRA, Comandante-Geral do CBMRO, em 17/08/2021, às 11:12,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


informando o código verificador 0020019751 e o código CRC 6507A807.

Referência: Caso responda este(a) Atestado, indicar expressamente o Processo nº
0004.284541/2021-83 SEI nº 0020019751


