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Email – Milton Francisco Dos Santos Junior – Outlook

RES: COPEL - Diligências - Algar_Itaú
Christian R. Lemos <chris.lemos@itaubba.com>
Qui, 05/11/2020 18:14
Para: Jefferson Lopes dos Santos <jefferson.losantos@b3.com.br>; Eduardo Borro <eduardo.borro@itaubba.com>
Cc: Leilões <Leiloes@b3.com.br>
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CUIDADO: E-mail externo. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

Obrigada Jeﬀerson. Já encaminhamos ao cliente.
At
Christian Roberta L. de Lemos

Banco Itaú BBA
Itaú Corretora de Valores S.A.
tel.: 11 3073- 3300
Av. Brig. Faria Lima, 3.500 | 3º andar | São Paulo – SP
CEP 04538-132

chris.lemos@itaubba.com
Corpora vo | Interno

De: Jeﬀerson Lopes dos Santos <jeﬀerson.losantos@b3.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de novembro de 2020 18:01
Para: Chris an R. Lemos <chris.lemos@itaubba.com>; Eduardo Borro <eduardo.borro@itaubba.com>
Cc: Leilões <Leiloes@b3.com.br>
Assunto: COPEL - Diligências - Algar_Itaú
Chris e Borro, boa tarde. Tudo bem?
De ordem da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, referente ao Leilão da COPEL, solicitamos os seguintes ajustes à garan a de
proposta apresentada pela Proponente em epígrafe:
BTG Pactual Seguros S.A.
As cláusulas 2 e 3.1 das Condições Especiais e 6.1 e 11 das Condições Gerais foram indevidamente revogadas.
Solicitamos adequação da Cláusula 8 – Exclusões das Condições Par culares para que tais cláusulas não sejam
revogadas:

Os ajustes poderão ser feitos mediante endosso ou subs tuição da garan a inicialmente apresentada.
O envio deverá ser feito por e-mail, considerando que a garan a possui cer ﬁcação digital.
Favor acusar o recebimento deste e-mail.
Solicitamos o retorno até às 15h do dia 06/11/2020.
Atenciosamente,
JEFFERSON LOPES
Processos Licitatórios
Jeﬀerson.losantos@b3.com.br
+55 11 2565-4373
XV de Novembro nº 275, Centro, São Paulo (SP)
01010-901
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remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo
econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá
utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses
its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or
authorized to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein.
If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

''

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada e é destinada exclusivamente ao indivíduo ou à entidade para a qual é endereçada. O
remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo a Companhia e as demais instituições integrantes de seu grupo
econômico de qualquer responsabilidade por sua utilização indevida. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá
utilizar, armazenar, copiar, alterar e/ou divulgar a mensagem ou qualquer informação nela contida, ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, apagando a mensagem em seguida. Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential and/or privileged information and is intended to be received solely by the person or entity it is addressed to. The sender uses
its e-mail box as a working tool, being the Company and the other entities that are part of its corporate group not liable for any misuse. If you are not the addressee or
authorized to receive this for the addressee, you must not use, retain, copy, disclose, change and/or take any action based on this message or any information herein.
If you have received this message in error, please inform the sender immediately and delete this message. Thank you for your cooperation.

'

"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma
de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza
o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta
instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta
mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente."
"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other
form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender
uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the
institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by
mistake, please delete it immediately."
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