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ENC: CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - Elaboração do Plano Mineiro de Segurança
Hídrica (PMSH)

CPLPMSH <cplpmsh@meioambiente.mg.gov.br>
Qua, 01/12/2021 15:01
Para:  Anderson do Carmo Diniz <anderson.diniz@meioambiente.mg.gov.br>; Lívia Fernanda Castro Nehmy
<livia.nehmy@meioambiente.mg.gov.br>; Roberto Luís de Oliveira Silva <roberto.silva@meioambiente.mg.gov.br>

De: CPLPMSH <cplpmsh@meioambiente.mg.gov.br> 
Enviado: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 18:08 
Para: Heloisa Hey Ferro <heloisa.ferro@engecorps.com.br> 
Assunto: RE: CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - Elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH)
 
Prezados,

Encaminhamos os esclarecimentos aos demais demandantes em e-mails anteriores.
Informamos ainda que não houveram alterações nem impugnações ao certame.

Atenciosamente,

Comissão de licitação

De: Heloisa Hey Ferro <heloisa.ferro@engecorps.com.br> 
Enviado: quinta-feira, 18 de novembro de 2021 14:51 
Para: CPLPMSH <cplpmsh@meioambiente.mg.gov.br> 
Assunto: RES: CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - Elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH)
 
Bom dia!
 
Poderia nos informar se há algum esclarecimento disponível.
 
Caso afirma�vo, favor nos enviar.
 
At.te.
 
Heloisa Hey Ferro | Relações Institucionais | ENGECORPS | GrupoTYPSA
Tel. +55 11 21355252 – R 1004 | heloisa.ferro@engecorps.com.br | Skype: heloheyferro
ENGECORPS | Al. Tocantins, 125 – 12º andar – cj. 1202 | 06455020 – Barueri | São Paulo | Brasil
 

www.engecorps.com.br

Essa mensagem e seus anexos: (i) contêm informações confidenciais; (ii) são exclusivos para o(s) des�natário(s) desse email; (iii)
possuem fins específicos, e (iv) são protegidos em face dos disposi�vos das leis brasileiras e mais especificamente da LGPD – Lei Geral
de Proteção de Dados, Lei no. 13.709 de 14/09/2018, com as alterações definidas pela lei 13.853 de 08/07/2019. Se você não é o
des�natário dessa mensagem, delete-a e avise ao emitente. || This message and its a�achments: (i) contain confiden�al informa�on;
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(ii) are intended solely for the recipient(s); (iii) have an specific purpose, and (iv) are protected under the provisions of Brazilian law
and more specifically the LGPD - General Data Protec�on Law, Law no. 13,709 of August 14, 2018, as amended by Law 13,853 of July 8,
2019. If you are not the intended recipient, delete the message and no�fy the sender.
 
De: Heloisa Hey Ferro  
Enviada em: quinta-feira, 11 de novembro de 2021 10:57 
Para: cplpmsh@meioambiente.mg.gov.br 
Assunto: CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 - Elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica (PMSH)
 
Prezados senhores, bom dia!
 

RECIBO
 
A Empresa ENGECORPS ENGENHARIA S.A., CNPJ n° 62.025.440/0001-50, re�rou o Edital em referência e
deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:
heloisa.ferro@enecorps.com.br
 
Barueri, 11/11/2021

 
Favor confirmar o recebimento deste.
 
At.te.
 
PS. Como estamos home office ainda, solicitamos informar se este e-mail pode ser considerado como re�rada
do edital.
 
Heloisa Hey Ferro | Relações Institucionais | ENGECORPS | GrupoTYPSA
Tel. +55 11 21355252 – R 1004 | heloisa.ferro@engecorps.com.br | Skype: heloheyferro
ENGECORPS | Al. Tocantins, 125 – 12º andar – cj. 1202 | 06455020 – Barueri | São Paulo | Brasil
 

www.engecorps.com.br

Essa mensagem e seus anexos: (i) contêm informações confidenciais; (ii) são exclusivos para o(s) des�natário(s) desse email; (iii)
possuem fins específicos, e (iv) são protegidos em face dos disposi�vos das leis brasileiras e mais especificamente da LGPD – Lei Geral
de Proteção de Dados, Lei no. 13.709 de 14/09/2018, com as alterações definidas pela lei 13.853 de 08/07/2019. Se você não é o
des�natário dessa mensagem, delete-a e avise ao emitente. || This message and its a�achments: (i) contain confiden�al informa�on;
(ii) are intended solely for the recipient(s); (iii) have an specific purpose, and (iv) are protected under the provisions of Brazilian law
and more specifically the LGPD - General Data Protec�on Law, Law no. 13,709 of August 14, 2018, as amended by Law 13,853 of July 8,
2019. If you are not the intended recipient, delete the message and no�fy the sender.
 

mailto:heloisa.ferro@enecorps.com.br
mailto:heloisa.ferro@engecorps.com.br
http://www.engecorps.com.br/

