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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com>

Impugnação Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2020
2 mensagens

Maria Daniel Inpao Dental <maria.daniel@inpao.com.br> 22 de junho de 2020 14:46
Para: "cpl.docas@gmail.com" <cpl.docas@gmail.com>
Cc: licitacoes <licitacoes@inpao.com.br>

Prezado Pregoeiro, boa tarde.

 

Segue pedido de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2020, para sua avaliação.

 

Atenciosamente,

 

Maria Daniel
Gerente Adm. Financeiro

  11 5094-4040 | Ramal:
4044

  maria.daniel@inpao.com.br

www.inpao.com.br       

 

 

“Esta mensagem é endereçada exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituições acima indicadas e pode conter informações confidenciais, particulares ou privilegiadas, as quais não
podem, sob qualquer forma ou pretexto, ser utilizadas, divulgadas, alteradas, impressas ou copiadas, total ou parcialmente, por pessoas não autorizadas. No caso desta mensagem
ser recebida por erro, por favor, providencie sua exclusão de qualquer sistema e/ou destrua quaisquer copias reprográficas, notificando o remetente imediatamente. Eventual erro de
transmissão desta mensagem em nenhuma hipótese constituirá renuncia a confidencialidade ou a qualquer direito ou prerrogativa decorrente da mesma. Esta instituição não se
responsabiliza pela realização de negócios, opiniões ou declarações veiculadas através de mensagens eletrônicas."

This message is intended only for the named person's and/or entity's use and may contain confidential, proprietary or legally privileged information, which shall not be used, disclosed,
changed, printed or copied, in whole or in part, by not intended recipients. If this message is received by error, please delete it from your system and/or destroy any hard copies of it
and notify the sender, immediately. No confidentiality or privilege is waived by any mistransmission. This institution is not responsible for any business transaction, opinions or
declarations transmitted through electronic mail."
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Comissão Permanente de Licitação Docas do Ceara <cpl.docas@gmail.com> 22 de junho de 2020 16:28
Para: Maria Daniel Inpao Dental <maria.daniel@inpao.com.br>

Boa tarde Prezada Sra. Maria Daniel,

Acuso recebimento.

Respeitosamente,

Dra. Roberta Siebra de Pontes
Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Companhia Docas do Ceará.
OABCE nº30.924
[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:maria.daniel@inpao.com.br
https://www.inpao.com.br/portal/
https://www.instagram.com/inpaodental/
https://www.facebook.com/oinpaodental/
https://www.linkedin.com/company/inpao-dental/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=23fb306044&view=att&th=172dd20e43a8cdb1&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


22/06/2020 Gmail - Impugnação Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=23fb306044&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1670221995530833329&simpl=msg-f%3A1670221… 2/2
































