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pregoeiros@ufpe.br

Re: Disponibilização de Documentos

De : AMR TECHNOLOGY <amrtechnology1@gmail.com> Seg, 24 de mai de 2021 10:31
Assunto : Re: Disponibilização de Documentos
Para : Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
Prezados Senhores, bom dia. Quanto ao Comprasnet não temos problemas pq os
documentos são restritos aos licitantes. No caso do SIPAC, os documentos pessoais, estão
disponíveis no Google, com cópias de RG, CPF e Comp. de Residência em um arquivo
PDF. Se possível, os documentos pessoais, anexos ao PDF, precisaríamos que fossem
retirados por segurança.
Grata,
Ariane Mendes Rocha
71-98689-8092
Em seg., 24 de mai. de 2021 10:24, Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
escreveu:
Bom dia,
No último dia 21/05/2021, encaminhei o email abaixo sobre a situação do Comprasnet
e SIPAC. O primeiro não há como fazer a exclusão, mas no SIPAC há também a
necessidade de retirada destes documentos pessoais?
Att.
Pregoeiros UFPE
De: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Para: "amrtechnology1" <amrtechnology1@gmail.com>
Enviadas: Sexta-feira, 21 de maio de 2021 12:19:34
Assunto: Re: Disponibilização de Documentos
Boa tarde,
Segue o link para maiores informações, referentes ao sistema
Comprasnet: https://www.gov.br/compras/pt-br/canais_atendimento/central-deatendimento.
No Comprasnet, vide link, apenas entrando em contato com eles, pois não há como
retirar tais documentos neste Sistema. No SIPAC, há necessidade de retirar tais
documentos?
Att.
Pregoeiros UFPE
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De: "amrtechnology1" <amrtechnology1@gmail.com>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Sexta-feira, 21 de maio de 2021 11:56:53
Assunto: Re: Disponibilização de Documentos
Prezados Senhores, boa tarde.
Informamos justamente isso. Por gentileza foram disponibilados documentos pessoais
tipo (Cópia de CPF, RG COMP. de RESIDENCIA). Seria possível, retirada dos
documentos pessoais do Sócio? Se possível gostaríamos dessa informação.
Atenciosamente,
Ariane Mendes Rocha
71-98689-8092
Em sex., 21 de mai. de 2021 11:18, Sistema de Pregao - UFPE <pregoeiros@ufpe.br>
escreveu:
Bom dia,
Senhor (a) licitante, tais documentos também estão públicos e disponíveis no
sistema Comprasnet. Os documentos anexados no referido sistema, disponibilizados
pela vossa empresa, foram também anexados no SIPAC-UFPE.
Att,
Pregoeiros UFPE
De: "amrtechnology1" <amrtechnology1@gmail.com>
Para: "pregoeiros" <pregoeiros@ufpe.br>
Enviadas: Terça-feira, 18 de maio de 2021 15:57:45
Assunto: Disponibilização de Documentos
Prezados Senhores, boa tarde.
Informamos que foi disponibilizado via web (google) via sistema SIPAC, conforme
anexo, todos os documentos da empresa participante de um Processo Licitatório
junto à Unidade. No entanto, foi disponibilizado além dos documentos de habilitação
da empresa, documentos pessoais do Titular (proprietário). Como nunca passamos
por essa situação, gostaríamos de verificar com essa unidade, procedimentos para
retirada de documentos pessoais e disponibilização apenas dos documentos da
referente a empresa.
No aguardo de sermos atendidos, agradecemos antecipadamente.
Ariane Mendes Rocha
71-98689-8092 (whatsapp)

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=56963&tz=America/Araguaina&xim=1

2/3

27/05/2021

Zimbra

image.png

https://webmail.ufpe.br/h/printmessage?id=56963&tz=America/Araguaina&xim=1

3/3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 27/05/2021
SOLICITACAO Nº 497/2021 - CL (12.69.10)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/05/2021 17:28 )
SERGIO MARCELO ARAUJO BARROS DE OLIVEIRA
PREGOEIRO
1506561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número:
497, ano: 2021, tipo: SOLICITACAO, data de emissão: 27/05/2021 e o código de verificação: 02b40a4c9d

