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dplan.dlog@ufpe.br

Re: Solicitação de demanda - Extintores

De : Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>

Qua, 04 de set de 2019 15:20

Assunto : Re: Solicitação de demanda - Extintores
Para : bruno galmeida <bruno.galmeida@ufpe.br>
As imagens externas não são exibidas. Exibir as imagens abaixo
Ok Bruno, estamos aguardando.
Estamos dependendo apenas dessa revisão para encaminhar o processo para
Coordenação de Licitações.
Att,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "bruno galmeida" <bruno.galmeida@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 4 de setembro de 2019 11:48:24
Assunto: Re: Solicitação de demanda - Extintores
Thayza,
bom dia.
Ainda não consegui finalizar a leitura do TR, já comecei duas vezes e precisei parar, mas
até sexta-feira (06/09) acredito que consigo te responder. Esses dias tá meio corrido por
aqui. Peço desculpa, pela demora.
----Atenciosamente,
Bruno Almeida
SESST - Seção de Saúde e Segurança do Trabalho
NASS/DQV/PROGEPE
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
81 2126 3992
bruno.galmeida@ufpe.br
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio
ambiente."

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=42335&tz=America/Sao_Paulo
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Em ter, 3 de set de 2019 às 10:24, Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>
escreveu:
Bom dia, Bruno!
Alguma previsão de retorno?
Att,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Para: "bruno galmeida" <bruno.galmeida@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de agosto de 2019 9:51:10
Assunto: Re: Solicitação de demanda - Extintores
Bom dia, Bruno!
Tudo bem, ficaremos no aguardo.
Atenciosamente,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "bruno galmeida" <bruno.galmeida@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Quarta-feira, 28 de agosto de 2019 9:33:23
Assunto: Re: Solicitação de demanda - Extintores
Thayza,
bom dia.
Ainda não consegui avaliar o TR, acredito que só consigo parar para ver isso na sextafeira. Como está seu prazo?
----Atenciosamente,
Bruno Almeida
SESST - Seção de Saúde e Segurança do Trabalho
NASS/DQV/PROGEPE
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
81 2126 3992
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=42335&tz=America/Sao_Paulo
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bruno.galmeida@ufpe.br
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o
meio ambiente."
Em ter, 27 de ago de 2019 às 16:32, Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>
escreveu:
Boa tarde, Bruno!
Alguma previsão de retorno?
Att,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "bruno galmeida" <bruno.galmeida@ufpe.br>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Cc: "ibson" <ibson.alves@ufpe.br>
Enviadas: Sexta-feira, 23 de agosto de 2019 15:47:37
Assunto: Re: Solicitação de demanda - Extintores
Boa tarde, Thayza.
Confirmo recebimento.
----Atenciosamente,
Bruno Almeida
SESST - Seção de Saúde e Segurança do Trabalho
NASS/DQV/PROGEPE
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
81 2126 3992
bruno.galmeida@ufpe.br
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o
meio ambiente."

Livre de vírus. www.avast.com.

Em sex, 23 de ago de 2019 às 13:57, Divisão de Planejamento
<dplan.dlog@ufpe.br> escreveu:
À Seção de Saúde e Segurança do Trabalho
Bruno de Almeida,
Segue Minuta de TR para revisão.
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=42335&tz=America/Sao_Paulo
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Solicitamos confirmação dos dados dos responsáveis pela Fiscalização Técnica.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
Atenciosamente,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Para: "Bruno Almeida" <bruno.sest.ufpe@hotmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 10:17:41
Assunto: Re: Solicitação de demanda - Extintores
Bruno,
Acabei de localizar o seu Memorando Eletrônico, por favor desconsiderar o e-mail
abaixo.
Obrigada.
Att,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Para: "Bruno Almeida" <bruno.sest.ufpe@hotmail.com>
Enviadas: Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019 9:15:45
Assunto: Re: Solicitação de demanda - Extintores
Bom dia, Bruno!
Acuso recebimento.
Desculpe pela demora, mas na semana passada eu estava participando de um
evento em Teresina.
Os códigos CATMAT nós procuramos aqui, mas é necessário que você me envie a
demanda com a justificativa, através de um ofício para que seja encartado ao
processo de compra.
Atenciosamente,
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=42335&tz=America/Sao_Paulo
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Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

De: "Bruno Almeida" <bruno.sest.ufpe@hotmail.com>
Para: "dplan dlog" <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviadas: Terça-feira, 19 de fevereiro de 2019 14:43:06
Assunto: RE: Solicitação de demanda - Extintores
Thayza,
Boa tarde.
Primeiro, peço desculpa pela demora no retorno.
Levantamos a previsão de aquisição de extintores e acessórios para o ano de 2020
(segue anexo para ir adiantando), mas estou com dificuldade em encontrar os Códigos
CATMAT, encontrei dos extintores mas não encontrei dos acessórios, imaginei que
tivéssemos na Ata do nosso último pregão de aquisição (201/2018), no entanto também
não os encontrei lá, baixei a Lista de códigos no Comprasnet, mas não encontrei códigos
para todos os itens. Você tem alguma dica?
Desde já, obrigado.

Atenciosamente,
Bruno Gomes de Almeida

SESST - Seção de Saúde e Segurança do Trabalho
NASS/DQV/PROGEPE
UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
Fone: 81 2126 3992
bruno.sest.ufpe@hotmail.com
"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o
meio ambiente"
De: Divisão de Planejamento <dplan.dlog@ufpe.br>
Enviado: quinta-feira, 24 de janeiro de 2019 10:31
Para: Bruno Almeida
Assunto: Solicitação de demanda - Ex ntores
Bom dia, Bruno!
Enviei um Memorando pelo SIPAC ao NASS.
Estou mandando o arquivo em anexo também.
Todas as demandas da UFPE que serão executadas no ano de 2020 precisam ser
lançadas nesse sistema do Governo, por isso já estou solicitando a demanda para
a próxima licitação de extintores que, iremos iniciar a elaboração do TR ainda esse
ano.
Qualquer dúvida, estamos à disposição.
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=42335&tz=America/Sao_Paulo
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Atenciosamente,
Thayza Marques

Universidade Federal de Pernambuco
Pró-Reitoria de Gestão Administrativa
Diretoria de Logística

Coordenação de Planejamento de Compras
Fone: (81) 2126- 8667 / 7147

Livre de vírus. www.avast.com.

O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas
indicadas no endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas.
Esta mensagem não representa necessariamente as políticas, práticas, intenções ou conclusões da
UFPE. É expressamente vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar,
distribuir, divulgar, alterar, copiar, reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta
mensagem ou dos documentos a ela anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano,
queira, por gentileza, avisar imediatamente seu remetente e eliminar completamente do seu sistema.

O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas indicadas
no endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. Esta
mensagem não representa necessariamente as políticas, práticas, intenções ou conclusões da UFPE. É
expressamente vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar, distribuir,
divulgar, alterar, copiar, reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta mensagem ou dos
documentos a ela anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por gentileza, avisar
imediatamente seu remetente e eliminar completamente do seu sistema.

O conteúdo desta mensagem e dos documentos anexos é destinado exclusivamente às pessoas indicadas no
endereçamento eletrônico e contém informações confidenciais e/ou legalmente protegidas. Esta mensagem
não representa necessariamente as políticas, práticas, intenções ou conclusões da UFPE. É expressamente
vedado a qualquer pessoa, sem prévia e expressa autorização, ler, revelar, distribuir, divulgar, alterar, copiar,
reproduzir ou, sob qualquer forma, utilizar o todo ou parte desta mensagem ou dos documentos a ela
anexados. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, queira, por gentileza, avisar imediatamente seu
remetente e eliminar completamente do seu sistema.

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=42335&tz=America/Sao_Paulo
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