Alessandra Caetano Vasconcelos
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Adilson Bravo Mejia May <adilson.bravo@logiteng.com>
quinta-feira, 5 de agosto de 2021 17:25
Licitação
Envio de Documentação - RDC Nº 05/2021 Aeroportos Amazônia

À
Comissão de Licitação
Ref.: Documentos de Habilitação e Proposta Comercial
Prezados Senhores,
O sistema não está permitindo anexar os documentos. Tendo em vista a impossibilidade de anexar um arquivo de
113 MB estamos encaminhando via Wetransfer.

Download link
https://wetransfer.com/downloads/56c62ae0f79fa7306dfc3d968cfefa5520210805201535/5dd5912f803828d4644
3ce4d90fd372120210805201535/807d37

2 items

Documentos da Habilitação EPL Aeroportos Amazônia Logit-QM-JGP-Dynatest FINAL.pdf
128 MB

Proposta Comercial EPL Aeroportos Amazonas Final 05082021.pdf
172 KB

Agradecemos nos confirme recebimento e se conseguem abrir os arquivos.

Atenciosamente,
Adilson Bravo Mejia May
tel + 55 11 3474-8503 | cel + 55 11 99467-6295
adilson.bravo@LOGITeng.com | www.LOGITeng.com
Av. Eusébio Matoso, 690, 5º andar, São Paulo - SP, Brasil

Logit’s conduct is governed by its Code of Ethics, available at www.LOGITeng.com. Any situation that may cause concern of a violation of the
company’s Code of Ethics should be reported through the company’s independent ethics channels :
http://denuncieonline.azurewebsites.net/CDs/Logit/Logit.html , logit@denuncieonline.com.br or 0800 878 3063. This email and any files transmitted
with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the named addressee you
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should not disseminate, distribute, retain, or copy this e-mail or any attachments. If you have received this email in error please delete it and notify the
sender
A Logit rege toda a sua atuação por seu Código de Ética, disponível no site www.LOGITeng.com. Qualquer situação que possa causar preocupação
deve ser informada por meio de sua linha ética independente pelo link http://denuncieonline.azurewebsites.net/CDs/Logit/Logit.html , e-mail
logit@denuncieonline.com.br ou 0800 878 3063. Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais, protegidas por sigilo
profissional e cuja divulgação é proibida por lei. Se você recebeu esta mensagem por engano, apague-a e notifique o remetente imediatamente.
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