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Assunto Re: ADIAMENTO DE SELEÇÃO E SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO PARA
SERVIÇO DE HEMODIÁLISE DO HMR

De Auditoria Multirim <auditoria@multirim.com.br>
Para Guilherme Corte Real <compras@hcpgestao.org.br>
Data 2020-03-04 12:00

Prezado, Bom dia. 

Temos interesse em realizar contrato com o Hospital da Mulher do Recife.

Atenciosamente, 
 
Waltenize Silva
Supervisora / Faturamento
Fixo PABX: +55 81 3125-9393 | Fixo Direto: +55 81 3125-9365

Em qua., 4 de mar. de 2020 às 09:51, Guilherme Corte Real <compras@hcpgestao.org.br> escreveu:

Prezada Srª Waltenize,

 Considerando a impossibilidade de assinatura do contrato com a 1ª colocada no processo seletivo, , CONVOCAMOS esta
empresa, para, nos termos da cláusula 8.2 do Termo de Referência em anexo, informar sobre seu interesse para, assinar
contrato com o Hospital da Mulher do Recife.

Solicitamos responder este email em até dois dias úteis.

---

Atenciosamente,

 
Guilherme Corte Real | Analista de Compras
81 2011-0100 Ramal 175
compras@hcpgestao.org.br

Em 2020-02-05 18:52, Auditoria Multirim escreveu:

Prezado, Boa noite. 
 
Vamos Encaminhar a nossa proposta. 
 
Atenciosamente, 
 

Waltenize Silva
Supervisora / Faturamento
Fixo PABX: +55 81 3125-9393 | Fixo Direto: +55 81 3125-9365

Em qua., 5 de fev. de 2020 às 09:08, Guilherme Corte Real <compras@hcpgestao.org.br> escreveu:

Prezados Senhores,

Reenviamos o pedido de cotação em anexo, para seleção do serviço de hemodiálise no Hospital da Mulher do Recife.

O adiamento do prazo anterior se fez necessário, considerando os esclarecimentos solicitados por alguns proponentes
em relação ao texto do TR anteriormente divulgado.
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O TR foi ajustado para melhor esclarecimentos de algumas questões e instruído com o anexo I, que consiste na
planilha padrão para apresentação das propostas.

As propostas no padrão indicado devem ser enviadas até o dia 10/02/2020.

Desde já agradecemos a colaboração do senhores.

---

Atenciosamente,

 
Guilherme Corte Real | Analista de Compras
81 2011-0100 Ramal 175
compras@hcpgestao.org.br

Em 2020-01-23 15:46, Guilherme Corte Real escreveu:

Boa tarde Valdenize,

 Como dito por telefone, encaminho anexo referente ao Termo de Referência e Carta Convite para compra dos
serviços de hemodiálise para o HOSPITAL DA MULHER DO RECIFE.

-- 

Atenciosamente,

 
Guilherme Corte Real | Analista de Compras
81 2011-0100 Ramal 175
compras@hcpgestao.org.br

 

______________________________________________________________________________________________________

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, sob pena de responder civil e criminalmente. 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 recipient or the
person authorized to receive this message, you may not use, copy or disclose the information contained therein or take any action based
on this information, otherwise you will be liable for civil and criminal prosecution. If you have received this message in error, please
immediately notify the sender by replying to the email and then deleting it. Thank you for your cooperation.
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