13/12/21, 09:08

ExpressoLivre - ExpressoMail
Remetente: "Chefia de Procedimentos Licitatorios" <cpl@seris.al.gov.br>
Para:

"Isabel - Decom" <orcamentista01@ondrepsb.com.br>

Data:

13/12/2021 09:01 (05 minutos atrás)

Assunto:

Re: Re: Concorrência 001/2021

Anexos:

Remover anexosimage_0.jpg (107 KB)
image_1.jpg (107 KB)

Bom dia,
Sim, atualmente os serviços são prestados pela REVIVER ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL PRIVADA
EIRELI.
At.te Fabiano Reis
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 08/12/2021 às 16:38 horas, "Isabel - Decom" <orcamentista01@ondrepsb.com.br> escreveu:
Prezados,
Aguardamos retorno em relação ao questionamento abaixo.
Grata!!

Isabel de Mattos
Comercial - Grupo Ondrepsb
orcamentista01@ondrepsb.com.br
Tel.: (48) 2106-1513
AVISO DE RESTRIÇÃO-CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou

qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O remetente utiliza o correio eletrônico
no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. E ainda, de
acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BR) 2018/13709, temos o dever legal de proteger todas as informações que
coletamos. As informações contidas neste e-mail e quaisquer anexos podem ser privilegiadas, confidenciais e/ou de uso restrito, e destinados
ao uso exclusivo do destinatário original. No caso de recebimento deste e-mail por engano, avise o remetente imediatamente e exclua-o,
incluindo o esvaziamento da caixa de e-mails excluídos. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações contidas, na íntegra ou
parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme a legislação vigente.

Em 03/12/2021 16:48, Isabel - Decom escreveu:
Prezados,

Solicitamos informação em relação a Concorrência nº 001/2021 que ocorrerá no dia 20/12.
Os serviços são prestados atualmente por alguma empresa de terceirização? Caso positivo qual
seria a empresa?
No aguardo de um breve retorno, agradecemos.
Att.
Isabel de Mattos
Comercial - Grupo Ondrepsb
orcamentista01@ondrepsb.com.br
Tel.: (48) 2106-1513
AVISO DE RESTRIÇÃO-CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição,

reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O
remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer
responsabilidade por utilização indevida. E ainda, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) (BR)
2018/13709, temos o dever legal de proteger todas as informações que coletamos. As informações contidas neste e-mail e
quaisquer anexos podem ser privilegiadas, confidenciais e/ou de uso restrito, e destinados ao uso exclusivo do destinatário
original. No caso de recebimento deste e-mail por engano, avise o remetente imediatamente e exclua-o, incluindo o
esvaziamento da caixa de e-mails excluídos. Qualquer uso, cópia ou divulgação das informações contidas, na íntegra ou
parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme a legislação vigente.
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