
Assunto: RES: Comprovação de atestado de capacidade técnica
De: Sirino, Flávia (intervias) <flavia.sirino@arteris.com.br>
Data: 12/12/2019 14:58
Para: "Machado da Silva, Nelson (intervias)" <nelson.silva@arteris.com.br>
CC: Pregão <pregao@coren-sp.gov.br>

Meire, boa tarde.
O atestado foi emi do pela Intervias.

Nelson, boa tarde.
Poderia verificar, por favor, se o contrato o qual se refere o atestado foi executado até o final da vigência, conforme
ques onamento da Meire?

Obrigada.

FLÁVIA SIRINO
Analista Administra vo
flavia.sirino@arteris.com.br

Fone:(+55 19) 3543-6033 / 3321-3033
Via Anhanguera, Km 168 – Pista Sul
Araras - São Paulo - Brasil
www.arteris.com.br

De: Pregão <pregao@coren-sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 14:41
Para: Sirino, Flávia (intervias) <flavia.sirino@arteris.com.br>
Assunto: Re: Comprovação de atestado de capacidade técnica

Desculpe, complementando e-mail abaixo, favor informar, outrossim, se o contrato o qual se refere o atestado
foi executado até o final da vigência.

Obrigada!

Atenciosamente,

Meire Tortolani
Membra da CPL e Pregoeira – Mat.663
CNPJ: 44.413.680/0001-40 – Inscrição Estadual: Isento
Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – CEP 01331-000
Skype: corensp.meire.tortolani
(11)3225-6333 r. 6540
meire.tortolani@coren-sp.gov.br

<="" body="">

Em 12/12/2019 15:39, Pregão escreveu:

Prezada, boa tarde
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Sou pregoeira de uma en dade federal - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, e estou
na sessão do Pregão Eletrônico nº 26/2019, cujo objeto é manutenção de aparelhos de ar
condicionado. A empresa que apresentou a melhor proposta foi a C M Pingo Ar Condicionado,
CNPJ 18.730.007/0001-24, e um dos atestados de capacidade técnica enviados pelo licitante foi
emi do pela Intervias - Arteris.

Gostaria que confirmasse se de fato essa Concessionária emi u o referido atestado, o qual segue
digitalizado, em anexo.

--

Atenciosamente,

Meire Tortolani
Membra da CPL e Pregoeira – Mat.663
CNPJ: 44.413.680/0001-40 – Inscrição Estadual: Isento
Alameda Ribeirão Preto, 82 – Bela Vista – SP – CEP 01331-000
Skype: corensp.meire.tortolani
(11)3225-6333 r. 6540
meire.tortolani@coren-sp.gov.br

<="" body="" moz-do-not-send="true">

Esta é uma mensagem estritamente confidencial cujo sigilo é protegido por lei. Quaisquer informações e documentos nela
con dos são direcionados exclusivamente a seu(s) des natário(s) acima iden ficado(s). Caso a tenha recebido
equivocadamente, solicitamos que a mesma seja imediatamente apagada e o seu remetente comunicado. Fica V.Sa. no ficada
de que a divulgação, retenção, disseminação, distribuição ou cópia desta mensagem e seus anexos, sem a autorização do
remetente, cons tui crime nos termos da Lei Complementar 105/01. Obrigado. This is a strictly confiden al message, the
secrecy of which is protected by law. Any informa on and a ached documents are intended exclusively for the addressee. If
you received this message by mistake, we ask you to delete it, along with all a ached documents, and inform the sender
promptly. We further inform you that its disclosure, reten on, retransmission or other use, or taking any ac on in reliance
upon such informa on and a ached documents, without sender's authoriza on, cons tutes a criminal offence pursuant to
Brazilian law. Thank you.
Esta é uma mensagem estritamente confidencial cujo sigilo é protegido por lei. Quaisquer informações e
documentos nela con dos são direcionados exclusivamente a seu(s) des natário(s) acima iden ficado(s).
Caso a tenha recebido equivocadamente, solicitamos que a mesma seja imediatamente apagada e o seu
remetente comunicado. Fica V.Sa. no ficada de que a divulgação, retenção, disseminação, distribuição ou
cópia desta mensagem e seus anexos, sem a autorização do remetente, cons tui crime nos termos da Lei
Complementar 105/01. Obrigado. This is a strictly confiden al message, the secrecy of which is protected by
law. Any informa on and a ached documents are intended exclusively for the addressee. If you received this
message by mistake, we ask you to delete it, along with all a ached documents, and inform the sender
promptly. We further inform you that its disclosure, reten on, retransmission or other use, or taking any
ac on in reliance upon such informa on and a ached documents, without sender's authoriza on, cons tutes
a criminal offence pursuant to Brazilian law. Thank you.

Anexos:

ATESTADO INTERVIAS.pdf 1,8MB
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