03/10/2017 Webmail Prefeitura Municipal de São José dos Campos :: Re: Fwd: Manifestação de Interesse e Visita Técnica - Processo de Seleção 03…

Assunto

Re: Fwd: Manifestação de Interesse e Visita Técnica Processo de Seleção 03/SS/2017

De

<mauro.machado@sjc.sp.gov.br>

Para

<dcls@sjc.sp.gov.br>, <gabriela.cadengue@apgp.org.br>,
<anabeatriz.palermo@sjc.sp.gov.br>,
<lucan.branquinho@sjc.sp.gov.br>,
<ronaldo.andrade@sjc.sp.gov.br>, <sergio.salles@sjc.sp.gov.br>,
<temi.correa@sjc.sp.gov.br>, <cristina.paes@sjc.sp.gov.br>,
<luiz.ricardo@sjc.sp.gov.br>, <mauro.machado@sjc.sp.gov.br> 3
mais...

Data

03-10-2017 12:12

Bom dia!
Recebemos sua manifestação de interesse, porém, nos termos do item 6.1 e 6.1.1 do edital, as entidades
interessadas e que preencham os requisitos desse edital deverão apresentar MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE na
formulação de propostas até às 17h de 09 de outubro de 2017. As MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE podem ser
formuladas por meio eletrônico no ato de acesso ao link https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/download na
página eletrônica deste Município (www.sjc.sp.gov.br)", o que já é suficiente para consignar sua manifestação.
A vistoria técnica deve ser previamente agendadas pelo telefone (12) 3212-1319 com a Secretaria de Saúde na
pessoa de Wagner Marques nos termos do item 7.3.1.6 do edital.
Desde já agradecemos o seu interesse no processo e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,
--Mauro Eduardo Machado Augusto
Divisão de Compras e Licitações da Saúde
Departamento de Administração
Secretaria de Saúde
Prefeitura de São José dos Campos
12 - 3212-1212

Em 03-10-2017 10:56, dcls@sjc.sp.gov.br escreveu:

-------- Mensagem original -------Assunto:Manifestação de Interesse e Visita Técnica - Processo de Seleção 03/SS/2017
Data:02-10-2017 16:24
De:"Gabriela Cadengue | APGP" <gabriela.cadengue@apgp.org.br>
Para:<dcls@sjc.sp.gov.br>
Cópia:<maria.rosa@apgp.org.br>, <cecilia@apgp.org.br>, <anderson.neves@apgp.org.br>

Boa tarde,

Estamos tentando fazer o download do documento de manifestação de interesse conforme o item 6.1.1 do
edital, mas o site encontra-se excluído. Gostaria da aprovação do documento formulado pela APGP para que
possa ser protocolizado junto ao município.
Gostaríamos de solicitar uma data e horário para visita técnica junto ao Hospital de Clínicas Sul Dr. Ivan
Teixeira que é objeto deste certame.

Segue abaixo os dados da Instituição, assim como da credenciada para realização da Visita Técnica
https://webmail.sjc.sp.gov.br/rcmail/?_task=mail&_safe=0&_uid=19285&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Associação Paulista de Gestão Pública – APGP
CNPJ: 08.015.235/0001-69
Endereço: Rua Francisco Dias Velho, 212 – Via Cordeiro – São Paulo – SP

Dados credenciada

Gabriela Cadengue de Sousa Feitosa de Lima
CPF: 320.306.558-48
RG: 33.771.696-1

Certos de vossa atenção e compreensão, aguardamos o retorno quanto aos itens expostos acima.

Atenciosamente,

AVISO: Esta mensagem foi enviada para uso exclusivo do destinatario, podendo conter dados
confidenciais. Se recebeu por engano, por favor, informe o remetente e apague-a de seu sistema.
Mensagens transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, recomendamos sempre
confirmar a integridade dos dados com o remetente.
AVISO: Esta mensagem foi enviada para uso exclusivo do destinatario, podendo conter dados
confidenciais. Se recebeu por engano, por favor, informe o remetente e apague-a de seu sistema.
Mensagens transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, recomendamos sempre
confirmar a integridade dos dados com o remetente.
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