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CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>

Pregão Eletrônico nº 07/2020 - Processo nº 23076.027190/2019-42 - (Envio da Ata de
Registro de Preços para Assinatura do Representante Legal da Empresa)
6 mensagens
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Para: licita@dentaluniverso.com.br
Cc: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

24 de setembro de 2020 09:13

À
Empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
Att.: Sra. Regiane Borges Santos - Representante Legal
Senhora,
1.Trata-se

do Pregão Eletrônico nº 07/2020 da Universidade Federal de Pernambuco. Somos da
Diretoria de Licitações e Contratos e iremos proceder com a formalização da Ata de Registro de
Preços(*).
Caso encontre algum erro de digitação, em relação aos valores digitados dentro da tabela abaixo destacados na
sua Ata de Registro de Preços, solicitamos entrar em contato imediatamente por este email, para que
possamos retificar a Ata de Registro de Preços, e reenviá-la novamente para o email desta empresa:
ITEM

Especificação

Forma de
Apresentação

Demanda
global estimada

Preço
Unitário

Preço Global

2. Neste

momento estamos convocando esta empresa para assinar a Ata de Registro de Preços,
que enviamos em anexo, referente aos itens que foi declarada vencedora.
3. Informamos

que a Ata de Registro de Preços foi elaborada a partir do modelo presente no
Anexo I do Edital, utilizando como subsídios para o seu preencnhimento o Resultado por
Forncedor do Comprasnet, Proposta vencedora da empresa e dados cadastrados no SICAF.
Neste momento de pandemia e para dar celeridade ao processo, solicitamos que se possível
as Atas de Registro de Preços sejam assinadas digitalmente. Porém a assinatura digital deve ser
no padrão ICP-Brasil de modo que possamos verificar a sua conformidade junto ao Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Informamos também que só será aceita a
assinatura digital do Representante Legal (pessoa física) indicado na Ata de Registro de
Preços, não sendo aceita a assinatura digital da Empresa (pessoa jurídica).
4.

5. Não

sendo possível a assinatura digital, solicitamos que a Ata seja impressa em 02 (duas)
vias, assinadas e rubricadas, como também que seja colhida a assinatura de uma
testemunha. Informamos que no campo 4.1 (VALIDADE DA ATA), NÃO SERÁ NECESSÁRIO
PREENCHIMENTO neste momento. NEM DO NÚMERO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Isto é, o preenchimento será após a publicação no DOU pela UFPE. A ata deve ser enviada para
o endereço abaixo.
6. Conforme disposto no item 14.1 do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2020 o prazo para assinar
a Ata é de 5 dias a partir desta convocação.
Enviar a Ata de Registro de Preços Via SEDEX, para o seguinte endereço:
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=801e6779a3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar9023785818003040844&simpl=msg-a%3Ar175296398… 1/5
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UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
PROGEST - Pró-Reitoria de Gestão Administrativa.
Divisão de Gestão de Contratos/DLC.
Av. da Arquitetura, s/nº - Campus Universitário - CEP nº 50.740-550 - Recife/ PE.
Em atenção ao Servidor Clodomiro de Santana Filho.
Obs.: Favor acusar o recebimento deste email.

(*)Em tempo: Em virtude da Pandemia da COVID-19, estamos trabalhando através do sistema Home
Office. E no caso do surgimento de alguma dúvida no procedimento, a empresa pode nos contatar por este e-mail
enviando "resposta a todos" , ou querendo, também podem enviar uma mensagem pelo número do "Whatsapp
Business" nº 558121268046. que está funcionando como um canal de contato entre as empresas e a nossa Divisão de
Gestão de Contratos. Estaremos ao inteiro dispor para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, caso seja necessário.

Cordialmente,
Clodomiro de Santana Filho
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-reitoria de Gestão Administrativa

Divisão de Gestão de Contratos
clodomiro.santanafo@ufpe.br | (81) 2126.8046

5 anexos
ARP_PE_07.2020_EMPRESA_DENTAL_UNIVERSO.pdf
458K
ATA_DE_FORMAÇÃO_DO_CADASTRO_DE_RESERVA_ITEM_133.pdf
75K
Anexo I do Edital - TERMO DE REFERNCIA.pdf
300K
ANEXO I do TR - Especificações quantitativos e valores.pdf
427K
Proposta_Empresa_DENTAL_UNIVERSO.pdf
682K
Renata Aguiar <contratos@dentaluniverso.com.br>
Para: clodomiro.santanafo@ufpe.br

2 de outubro de 2020 14:30

Prezado Sr. Clodomiro,
Boa tarde!
Verificamos que esta Licitação aconteceu em março/2020, com validade da Proposta para 90 dias.
Por isso, como já passou o prazo do envio da Ata, podemos aceitar, e assinar esta Ata de Registro de Preços, caso
façam a
retirada dos itens 123 - Gesso e 134 – Iodopovidona, pois os mesmos sofreram reajustes de preços, o demais
podemos aceitar.
Aguardo o retorno o mais breve possível, e desde já agradeço!
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=801e6779a3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar9023785818003040844&simpl=msg-a%3Ar175296398… 2/5
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Atenciosamente,

Dental Universo
_MATERIAIS ODONTOLÓGICOS_

Renata Aguilar
(31) 2522-8210
contratos@dentaluniverso.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Para: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>

9 de outubro de 2020 18:40

[Texto das mensagens anteriores oculto]

OFICIO -2020 - notificacao_Dental Universo.docx
32K
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
Para: Renata Aguiar <contratos@dentaluniverso.com.br>

9 de outubro de 2020 21:29

À
Empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
Att.: Sra. Regiane Borges Santos - Representante Legal
Senhora,
Boa Noite!
Segue anexo O cio nº 75/2020 - CGC/DLC

Favor atentar para o prazo de resposta.
Solicito acusar recebimento.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=801e6779a3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar9023785818003040844&simpl=msg-a%3Ar175296398… 3/5
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Em tempo: A empresa fica notificada para apresentar Justificativa/Esclarecimentos no prazo
máximo de 05(dias) úteis, a contar do recebimento desta notificação, cuja sua via original, segue
pelos Correios.
Cordialmente,
Clodomiro de Santana Filho
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-reitoria de Gestão Administrativa

Divisão de Gestão de Contratos
clodomiro.santanafo@ufpe.br | (81) 21

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Ofício Eletrônico Nº 75.2020- SIPAC - Empresa Dental Universo..pdf
130K
Tarciane <tarciane@dentaluniverso.com.br>
19 de outubro de 2020 20:56
Para: clodomiro.santanafo@ufpe.br, contratos@ufpe.br
Cc: contratos@dentaluniverso.com.br, Regiane <licita@dentaluniverso.com.br>, tarciane@dentaluniverso.com.br
Prezados Sr Clodomiro, Boa Tarde!
Gentileza retornar ok confirmando o recebimento deste mail. Informar ainda se esta resposta por mail com
assinatura digital é considerada válida ou se será necessário o envio dos originais por correios?
Segue resposta tempestiva á Notificação recebida em 09/10/2020 por mail com prazo de resposta de 05 dias úteis que
vence hoje dia 19/10/2020.
Peço que analisem com carinho a questão e nos retornem para que possamos sanar a questão da melhor
maneira possível para ambas as partes.
Me coloco á disposição,
Atenciosamente,

Tarciane Vilaça Figueiredo
Gerente de Expedição
(31) 2522-8212
tarciane@dentaluniverso.com.br
Rua Ere Nº 34 – 1º andar
Bairro Prado – CEP: 30411.052

COVID 19: Vamos Juntos enfrentar essa situação com calma, cooperação e esperança.
Inspire-se na sua própria força. Cuide de você e de quem você ama!
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=801e6779a3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar9023785818003040844&simpl=msg-a%3Ar175296398… 4/5
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[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos
Ofício Eletrônico Nº 75.2020- SIPAC - Empresa Dental Universo..pdf
130K
ARP_PE_07.2020_EMPRESA_DENTAL_UNIVERSO.PDF
458K
Manifestação Prévia - UFPE - Dental Universo Enviar.pdf
778K
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO <clodomiro.santanafo@ufpe.br>
2 de dezembro de 2020 03:15
Para: Tarciane <tarciane@dentaluniverso.com.br>
Cc: "Divisão de Contratos, UFPE" <contratos@ufpe.br>, Renata Aguiar <contratos@dentaluniverso.com.br>, Regiane
<licita@dentaluniverso.com.br>, tarciane@dentaluniverso.com.br
Cco: CARLA NERES DE SOUZA <carla.nsouza@ufpe.br>, carla neres <carlaneres9@gmail.com>

À
Empresa DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP
Att.: Sra. Regiane Borges Santos - Representante Legal
1. Acuso o recebimento deste e-mail, juntamente com o seu anexo. Manifesto de
justificativa/esclarecimento/providência sobre o Ofício de Notificação nº 75/2020, enviado em
09/10/2020.
2. Obrigado pelo retorno.
3. Em primeiro lugar peço desculpas em responder este e-mail somente agora. Entretanto, neste
intervalo de tempo estive de férias por quase 30 dias, e quando voltei, tive alguns problemas
sérios no funcionamento do computador o qual trabalho. Além de permanecer a quase 1 semana
enfrentando um quadro gripal, tossindo bastante, e sentindo muitas dores musculares pelo
corpo.
4. Como vivemos tempos de Pandemia por COVID-19, ao buscar atendimento médico, fui
aconselhado a esperar completar entre 7 a 14 dias desse quadro gripal, e esperar o aparecimento
de sintomas mais caracteristicos da COVID-19, para poder realizar o exame RT-PCR(Reverse
Transcription - Polymerase Chain Reaction) que é usado para diagnosticar tanto a COVID-19,
quanto a Influenza e a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
5. Sobre o seu Manifesto de Justificativa/esclarecimento/providência do Ofício nº 75/2020,
informamos que estamos encaminhando o mesmo para uma consideração e deliberação de uma
instância superior, onde solicitamos que aguarde a resposta sobre o seu pleito.
Cordialmente,
Clodomiro de Santana Filho
Universidade Federal de Pernambuco
Pró-reitoria de Gestão Administrativa

Divisão de Gestão de Contratos
clodomiro.santanafo@ufpe.br | (81) 2126.8046

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/09/2020
E-MAIL Nº 2728/2020 - CGC PROGEST (12.69.11)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/01/2021 05:14 )
CLODOMIRO DE SANTANA FILHO
ASCENSORISTA
1134709

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
2728, ano: 2020, tipo: E-MAIL, data de emissão: 26/01/2021 e o código de verificação: b51f6d8d02

