
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Superintendência Regional  da Receita  Federal na 3ª  Região Fiscal  – SRRF03,

inscrita no CNPJ sob nº 00.394.460/0078-20, situada na rua Barão de Aracati, 909, bairro

Aldeota,  na cidade  de Fortaleza/CE,  CEP 60115-901,  atesta  para os  devidos  fins  que  a

empresa IÊDA LÚCIA SILVA 1636953818, nome fantasia OFIR LICITAÇÕES, inscrita no

CNPJ sob nº 21.786.721/0001-49, situada na rua Cavala, nº 10, sala 8, bairro Aquários, CEP

13280-000, na cidade de Vinhedo/SP, ministrou, para servidor desta Administração, o Curso

de Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio – curso de capacitação e/ou reciclagem para

pregoeiros,  equipe de apoio e profissionais da área,  realizado no período de 03 à 05 de

outubro de 2018, 24 horas/aula, em Fortaleza/CE.

Atestamos que a prestação do serviço indicado foi realizado satisfatoriamente, não

existindo  em nossos  registros,  até  a  presente  data,  fatos  que  desabonem sua  conduta  e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

VICTOR HOLANDA DE MIRANDA
Chefe Dipol/SRRF03 – Substituto
(Assinado e datado digitalmente)
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