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e-CRC

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES - DECF

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC
Nº CRC : 12803
Fornecedor:

IBT - INDUSTRIA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA

Endereço:

HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 280 - JARDIM FENIX
9850300 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

CNPJ:

07565205000163

Tipo:

MATERIAL

Data de Emissão:

03/09/2018 10:32:17

Validade do CRC:

16/08/2019

Último Balanço Analisado: 2017

Certificamos que o fornecedor está cadastrado na CHESF para as classes de materiais
e/ou serviços discriminadas na relação anexa, estando em condições de participar de
licitações, desde que atenda as exigências específicas do Edital.

1. Os critérios observados para emissão deste CRC são os estabelecidos na Lei 8.666/93.
2. A emissão deste Certificado não representa um atestado de fornecimento ou de desempenho.
3. O cadastramento do fornecedor está condicionado ao seu desempenho e à regularização de sua situação.
As informações relativas a esses fatores serão, sistematicamente, intercambiadas pelas empresas do Setor
de Energia Elétrica.
4. A regularidade fiscal do fornecedor durante a validade deste Certificado não precisa ser atualizada. Quando
necessária, para assinatura de contratos, a atualização deverá ser feita na forma estabelecida nos Editais
de Licitação.
5. Toda e qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais do fornecedor deverá ser comunicada ao
cadastro, por escrito, anexando o documento comprobatório.
6. A empresa com inscrição no CREA, prestadora de serviço de qualquer natureza, tem condicionada a
validade deste Certificado à manutenção da sua Certidão de Registro e Quitação devidamente atualizada.
7. Vinte e quatro (24) meses após o vencimento deste Certificado, não havendo a atualização do cadastro,
toda documentação será incinerada.

http://www5.chesf.gov.br/aplic/e-CRC.nsf

1/2

03/09/2018

e-CRC

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
DIVISÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES - DECF

CLASSIFICAÇÃO COMERCIAL DO FORNECEDOR
ANEXO
Este anexo é parte integrante do CRC nº 12803 com validade até 16/08/2019
Fornecedor:
IBT - INDUSTRIA BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES LTDA
CNPJ:
07565205000163
Nº CRC:
12803
Data de Emissão:
03/09/2018 10:32:17

M15705004001

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIC?O

Total de Classes do Fornecedor : 1

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site: www.chesf.gov.br através do
link: E-CRC - opção: 'Consulta CRC'.

Para uma melhor impressão, recomendamos a utilização do MS Internet Explorer 5.5 ou superior e tamanho de papel A4.

Imprimir
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