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pregoeiros@ufpe.br

RES: Fwd: Aviso de Homologação

De : davi vernon <davi.vernon@tycoit.com>

Sex, 21 de mai de 2021 10:39

Assunto : RES: Fwd: Aviso de Homologação
Para : 'Sistema de Pregao - UFPE' <pregoeiros@ufpe.br>
Prezados,
Informamos que não temos interesse em renovar a validade da proposta
para ambos os itens que nossa empresa arrematou. Infelizmente nenhum dos
preços praticados nesta época (abertura do certame) se mantem na data atual
para que nossa empresa consiga realizar o fornecimento sem prejuízo.
Respeitosamente,
Davi Vernon C. de Oliveira
Diretoria de Pré Vendas e Operações
Phone: +55(61)3553-8451
Mobile: +55(61)99625-9456 (WPP)
E-mail: davi.vernon@tycoit.com
Site: www.tycoit.com
Fale com nossa equipe de vendas | Talk to our sales team
Siga-nos nas redes sociais | Follow us on social networks

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo
seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as
informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise
imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.
Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential or privileged information and its
confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or
authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose
or take any action based on it or any information herein. If you have
received this message by mistake, please advise the sender immediately by
replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.
-----Mensagem original----De: Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de maio de 2021 17:05
Para: davi.vernon@tycoit.com
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=56891&tz=America/Araguaina
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Assunto: Fwd: Fwd: Aviso de Homologação
Boa tarde senhor licitante,
Em relação ao cancelamento da homologação do item 33, do pregão eletrônico
18/2020 - UFPE, consta que vossa empresa foi vencedora no item 34, confirma
então, também, o cancelamento do item 34 para sua empresa?
Att,
Pregoeiros UFPE
----- Mensagem encaminhada ----De: Diretoria de Logística - Progest <dlog.progest@ufpe.br>
Para: Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Wed, 19 May 2021 11:37:23 -0300 (BRT)
Assunto: Fwd: Aviso de Homologação
Para conhecimento e providências.
Caso precisem de alguma informação da DLOG, favor informar.
Atenciosamente,
Maria da Conceição Couto da Silva
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Pró-Reitoria de Gestão
Administrativa - PROGEST Diretoria de Logística - DLOG Fone e WhatsApp
Business: +55 81 2126-7699

---------- Forwarded message --------De: <davi.vernon@tycoit.com>
Date: ter., 18 de mai. de 2021 às 16:17
Subject: ENC: Aviso de Homologação
To: <pregoeiros@ufpe.br>
Cc: <diego.messias@ufpe.br>, <dplan.dlog@ufpe.br>, <dlog@ufpe.br>, < tycoit@pipedrivemail.com>
Prezados,
Referente ao processo de licitação em tela, informamos que nossa
proposta já venceu sua validade e não temos a intenção de renovar a
validade da mesma.
Em tempo, informamos que o produto ofertado na época já é mais
fabricando e os preços atuais são 76% mais altos.
Respeitosamente,
Davi Vernon C. de Oliveira
Diretoria de Pré Vendas e Operações
https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=56891&tz=America/Araguaina
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Phone: +55(61)3553-8451
Mobile: +55(61)99625-9456 (WPP)
E-mail: davi.vernon@tycoit.com
Site: www.tycoit.com
Fale com nossa equipe de vendas | Talk to our sales team
Siga-nos nas redes sociais | Follow us on social networks

Esta mensagem pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo
seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa
autorizada a receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as
informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise
imediatamente ao remetente, respondendo o e-mail e em seguida apague-a.
Agradecemos sua cooperação.
This message may contain confidential or privileged information and its
confidentiality is protected by law. If you are not the addressed or
authorized person to receive this message, you must not use, copy, disclose
or take any action based on it or any information herein. If you have
received this message by mistake, please advise the sender immediately by
replying the e-mail and then deleting it. Thank you for your cooperation.
-----Mensagem original----De: comprasnet@planejamento.gov.br <comprasnet@planejamento.gov.br> Enviada
em: terça-feira, 18 de maio de 2021 15:32
Para: davi.vernon@tycoit.com
Assunto: Aviso de Homologação
Este E-mail foi gerado de forma automática. Por favor, não o responda.
Sr. Fornecedor,
Informamos que o item n.º 33 do Pregão Eletrônico nº182020, órgão
'UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO' foi homologado em 18/05/2021, tendo
como vencedor o fornecedor 33.260.627/0001-30
Favor entrar em contato com o respectivo órgão, para as demais providências
de efetivação da aquisição/contratação.
Atenciosamente,
ComprasNet - Portal de Compras do Governo Federal

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=56891&tz=America/Araguaina
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 21/05/2021
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS Nº 12641/2021 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 21/05/2021 10:51 )
SERGIO MARCELO ARAUJO BARROS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO
1506561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
12641, ano: 2021, tipo: DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, data de emissão: 21/05/2021 e o código de
verificação: aac2e60e05

