
ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Chefia de Procedimentos Licitatorios" <cpl@seris.al.gov.br>
Para: "Wenston C. da Silva" <ger.comercial@rhmulti.com.br>
Data: 17/11/2021 11:11 (06 minutos atrás)

Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - EDITAL - CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 - Processo
Administrativo n°: E:34000.0000005154/2019

Bom dia Sr. Wenston

As planilhas contendo os referenciais de valores necessário para elaboração da proposta encontram-se
disponíveis no site seris.al.gov.br na aba de licitações, junto com o AVISO DE LICITAÇÃO  Concorrência
SERIS n.º 001/2021. Nos encontramos a disposição para dirimir qualquer dúvida que eventualmente ainda
possa existir.

Chefia de Procedimentos Licitatórios - CHPL 
Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social - SERIS 
Rua dez de novembro, 256, Pitanguinha, Maceió/AL, CEP 57052-220, Fone (82) 3315-1744 
site: www.seris.al.gov.br e email: cpl@seris.al.gov.br e cplseris.al@hotmail.com

 
Em 17/11/2021 às 09:59 horas, "Wenston C. da Silva" <ger.comercial@rhmulti.com.br> escreveu:

Bom dia.
  

À Comissão Permanente de Licitação
  

Em detrimento de o EDITAL - CONCORRÊNCIA SERIS Nº 001/2021 - Processo Administra�vo n°:
E:34000.0000005154/2019 não constar expressamente o valor es�mado total global da licitação descrita
no escopo do mesmo, solicitamos esclarecimento acerca do valor total es�mado do objeto da licitação
supracitada. 
 
Aguardamos retorno o mais breve possível.
 
Grato,
 
 

Wenston Carlos
Gerente Comercial
 
RH MULTI Serviços Administrativos S.A.
 

 Telefone: 011-3849-2425 R. 1001 / 91313-8467
 

 E-mail: ger.comercial@rhmulti.com.br

 Site: www.rhmulti.com.br

 
    

?

 

Código de Conduta e Manual Anticorrupção RH MULTI: www.rhmulti.com.br
Canal de Denúncia RH MULTI | Site: www.rhmulti.denunciare.com.br | e-mail: rhmulti@denunciare.com.br | Contato: 0800-880-2299

Esta mensagem e quaisquer anexos podem conter informações confidenciais, proprietárias e privadas e podem ser legalmente protegidos contra
divulgação. As informações destinam-se ao uso do indivíduo ou entidade designada acima. Se você não for o destinatário pretendido desta
mensagem, notifique o remetente imediatamente e exclua esta mensagem e todos os anexos. Qualquer divulgação, reprodução, distribuição ou outro
uso desta mensagem ou qualquer anexo por um indivíduo ou entidade que não o destinatário pretendido é proibido.

This message and any attachments may contain information that is confidential, proprietary, and private and may be legally protected from disclousure.
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