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pregoeiros@ufpe.br

Re: Pregão 07/2020

De : promedi editais <promedi.editais@gmail.com>

Seg, 20 de jul de 2020 10:15

Assunto : Re: Pregão 07/2020
Para : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>,
licitacoes@ufpe.br
Bom dia,
Conforme contato com o Sr. Pregoeiro Jorge, gostaríamos de pedir desclassificação de
todos os itens referente ao pregão eletrônico PE 0007/2020- 000 SRP, haja vista,
que o mesmo ocorreu na data de 17/03/2020, tendo a proposta com sua
validade expirada( 90 dias) e que por conta da atual pandemia que se instalou no mundo
inteiro houve marjoração de preços acarretando assim na impossibilidade de
homologarmos esse contrato.
Por essa razão, pedimos a desclassificação dos itens.
Obs: Tentamos logar no site do comprasnet, porém, o mesmo se encontra em
manutenção.
Atenciosamente.

Em seg., 20 de jul. de 2020 às 08:51, promedi editais <promedi.editais@gmail.com>
escreveu:
Bom dia,,
Sr. pregoeiro,
iremos verificar
Em dom., 19 de jul. de 2020 às 14:48, Sistema de Pregao - UFPE
<pregoeiros@ufpe.br> escreveu:
Senhores, conforme foi verificado no sistema Comprasnet, a sua proposta com todos
os itens ganhos só foi incluída no item 20, faltando os demais itens vencidos pela
vossa empresa, bem como foi verificado que o valor incluso na proposta para o item
131, encontra-se diferente do cotado, o valor correto é R$ 10,00. Idem para o item
132, o valor correto para o item 132 é R$ 8,50. Portanto, diante do exposto solicito a
devida correção no Sistema na sessão prevista para o dia 20/07 às 10:30.
Informo que o seu retorno a este email é urgente.
Atenciosamente,
Jorge O. Nascimento - Pregoeiro/UFPE.
--
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