Jurídico - CREF1
De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Victor Pereira
segunda-feira, 8 de agosto de 2022 12:42
Laura Aguiar
Jurídico - CREF1; Brucy Souza
RE: Agendamento Visita Técnica - PE 09/2022

Prezados, boa tarde!
O edital não prevê a visita técnica, contudo pelo princípio da transparência e da busca pela melhor proposta, fica
deferida a visita no dia e horário solicitado. Restando ciente os termos do edital e que a sessão do pregão ocorrerá
no dia 10/08/2022 às 10h, também conforme previso no instrumento editalício.

Att,

Victor Pereira Pinto
Assistente de Contratos e Licitações
Departamento de contratos e licitações
Tel: (21) 3176-0486
Rua Adolfo Mota, 104 - Tijuca
Rio de Janeiro - RJ

A imagem v inculada não pode ser exibida. Talv ez o arquiv o tenha sido mov ido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquiv o e o local corretos.

De: Laura Aguiar <licitacoes3@cityconnect.com.br>
Enviado: sexta-feira, 5 de agosto de 2022 14:50
Para: Victor Pereira <contratos@cref1.org.br>
Assunto: Agendamento Visita Técnica - PE 09/2022
Prezados, bom dia!
Solicito, por gentileza, o agendamento de visita técnica referente ao Pregão Eletrônico 09/2022. É possível
agendarmos para o dia 09/08/2022 (Terça-Feira) às 10 horas?
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação para
ser-viços de Atendimento de 1°, 2° e 3° nível, incluindo Monitoramento e Suporte Especializado à Infraestrutura de
TI e Gerenciamento de Projetos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no ANEXO II e ANEXO I
deste Edital.
Atenciosamente,
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As informações neste e-mail podem ser confidenciais, privilegiadas, proprietárias ou de outro modo isentas
legalmente de divulgação. A revisão, retenção, divulgação ou a cópia deste e-mail e seus anexos ou das informações
contidas nele por alguém que não seja o destinatário pretendido é estritamente proibida. Se você não for o
destinatário pretendido ou um representante autorizado do destinatário pretendido, por favor, notifique
imediatamente o remetente por e-mail e exclua este e-mail do seu sistema. Este ambiente está sendo monitorado
para evitar o uso indevido de nossos sistemas.
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