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Claudia Souza <claudiaitab@gmail.com>

Formalização da parceria para realização da 2ª LITE
4 mensagens
Romerito Valeriano <romerito@cefetmg.br>
Para: andreia@hoteldomhenrique.com.br

15 de março de 2019 10:47

Prezada Andreia, boa noite!
Para formalizarmos a parceria na realização da 2º LITE (Jornada de Linguagens, Tecnologia e Ensino),
organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Engenharia Didática do Campus de Timóteo do CEFET-MG,
precisamos adotar alguns procedimentos previstos em Portaria interna do CEFET-MG (Portaria DIR-364/18,
disponível em <http://www.dedc.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/79/2018/05/PORTARIA-DIR-364.18.pdf>.).
Dessa forma, peço a gentileza de confirmar, por meio de resposta a este e-mail, o interesse do hotel D. Henrique
em firmar a referida parceria, que por sua parte implicará nas seguintes responsabilidades:
1 – Disponibilidade de hospedagem para 9 pessoas;
2 – Cessão do auditório do hotel para realização de parte da abertura do evento no dia 05/07 e para a realização
de duas mesas no dia 06/07.
3 – Disponibilidade de recursos para a transmissão da abertura do evento: datashow, tela de projeção e câmera.
4 – Elaboração de um pacote com preços especiais de hospedagem para os participantes do evento.
Além disso, preciso que sejam enviadas cópias dos seguintes documentos:
1 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
2 – Ato constitutivo e suas alterações devidamente registrados no órgão competente (Junta Comercial ou Registro
Civil das Pessoas Jurídicas);
3 – Designação do representante legal, conforme determinado no estatuto ou contrato social;
4 – Cópias da cédula de identidade e do CPF do representante legal.
Certo de sua compreensão, agradeço.
Atenciosamente,

Prof. Romerito Valeriano
Membro da comissão organizadora da 2ª Lite
Professor de Geografia
CEFET-MG / Unidade de Timóteo
-Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.
Romerito Valeriano <romerito@cefetmg.br>
Para: Claudia Souza <claudiaitab@gmail.com>

19 de março de 2019 18:49

---------- Forwarded message --------From: rodrigo hoteldomhenrique <rodrigo@hoteldomhenrique.com.br>
Date: ter, 19 de mar de 2019 18:46
Subject: Re: Formalização da parceria para realização da 2ª LITE
To: Andreia Magalhães <andreia@hoteldomhenrique.com.br>, <romerito@cefetmg.br>

Prezado Sr. Romerito
Envio as informações e documentos solicitados
1 – Disponibilidade de hospedagem para 9 pessoas; Garantia de disponibilidade em 3 quartos duplos e 1 quarto triplo.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0a450987b8&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1628079575662209813&simpl=msg-f%3A1628079…
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2 – Cessão do auditório do hotel para realização de parte da abertura do evento no dia 05/07 e para a realização
de duas mesas no dia 06/07.
Garantia de disponibilidade do Salão Brazil nas datas solicitadas
3 – Disponibilidade de recursos para a transmissão da abertura do evento: datashow, tela de projeção e câmera.
Será disponibilizado nas datas solicitadas.
Serão necessários testes de transmissão nos 5 dias antecedentes ao evento com a presença de um técnico do
CEFET, um técnico da Aperam e um técnico do Hotel para ajustar as questões de configuração e operação do
equipamento
4 – Elaboração de um pacote com preços especiais de hospedagem para os participantes do evento.
Em anexo
Além disso, preciso que sejam enviadas cópias dos seguintes documentos:
1 – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Em anexo
2 – Ato constitutivo e suas alterações devidamente registrados no órgão competente (Junta Comercial ou Registro
Civil das Pessoas Jurídicas);
Em anexo
3 – Designação do representante legal, conforme determinado no estatuto ou contrato social;
Em anexo - Andreia Maia Magalhães Ribeiro é a representante legal do Hotel Dom Henrique
4 – Cópias da cédula de identidade e do CPF do representante legal.
Em anexo
Qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimentos não deixe de nos contactar o mais breve possível
Obrigado
Rodrigo Vieira Ribeiro
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