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Qualificação Fornecedores Qualificacao.Fornecedores@edp.pt
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jorge.barroso@obentek.com
João Pedro Mendes JoaoPedro.Mendes@edp.com

Exmos. Senhores,

A Unidade de Procurement Global (UPG) da EDP Global Solutions Gestão Integrada de Serviços, S.A., em
representação da EDP Distribuição - Energia, S.A., vem comunicar a V. Exas. a decisão de atribuição do
Reconhecimento à vossa empresa para a Classe de Obra a seguir indicada e válida até 30/04/2021, a
partir da qual a vossa empresa terá de efetuar nova solicitação.

- CHABT / Chegadas Aéreas de BT
Este Reconhecimento é válido em toda a zona de intervenção da EDP Distribuição - Energia, S.A., o qual
poderá ser revogado caso se verifique o incumprimento dos pressupostos que conduziram à sua atribuição.

Cumprimentos,
Pela Entidade Reconhecedora,
João Marques Almeida
(Diretor de Área)

EDP Global Solutions Gestão Integrada de Serviços S.A.
SEDE SOCIAL: Av. José Malhoa, 25 1070-157 LISBOA
NIPC e Matricula 505938022 Capital Social: € 4 550 000

(Obs: Em virtude da pandemia pelo COVID-19, de momento, o presente correio
electrónico irá substituir o envio da Carta de Prorrogação).

Obrigado,

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:
Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não
deverá ser divulgada, copiada, gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente.
Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação.
Agradecemos que avise o remetente da mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu
sistema.
CONFIDENTIALITY NOTICE:

CONFIDENTIALITY NOTICE:
This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should
not be disclosed, copied, saved or distributed, under the terms of current legislation.
If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please
notify the sender of this error, by email, and delete this message from your device.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no
deberá ser divulgada, copiada, guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente.
Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le
agradecemos que notifique el error al remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su
dispositivo.

