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RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dFFQm:ref ]

noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com>
em nome de
suporte@bionexo.com <suporte@bionexo.com>
Seg, 2021-03-15 13:04
Para:  MIGUEL GOMES TEIXEIRA <miguel.teixeira@igesdf.org.br>

Miguel, boa tarde. 

Conforme falamos ao telefone,  esse pregão já foi manipulado muitas vezes no banco de dados. 
Identificamos que o gap para ação de desclassificar o fornecedor,  esteja acontecendo
possivelmente  pelo fato dessas manipulações e ida e volta de status. 

Conforme falamos, sugerimos o cancelamento deste ID e a promoção de um novo ID com as
mesmas características deste  

Atenciosamente, 

Magali Stringhini 
Customer Care | (11) 4210 - 1060 

-------------- Mensagem original -------------- 
De: MIGUEL GOMES TEIXEIRA [miguel.teixeira@igesdf.org.br] 
Enviado: 15/03/2021 10:24 
Para: suporte@bionexo.com 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dFFQm:ref ] 

Bom dia!
 
Magali,
 
Já tentei falar con�go, sem sucesso.
Solicito retorno, por gen�leza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
A�,
 

Miguel G. Teixeira 
Especialista em Compras e Contratos 

miguel.teixeira
Realce

miguel.teixeira
Realce
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Gerência de Compras 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
miguel.teixeira@igesdf.org.br 
( 61 3550-8900 R 8849

 
 

De: noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com> em nome de suporte@bionexo.com
<suporte@bionexo.com> 
Enviado: sexta-feira, 12 de março de 2021 17:08 
Para: MIGUEL GOMES TEIXEIRA <miguel.teixeira@igesdf.org.br> 
Cc: MARCIA REGINA DE JESUS MARCAL VICENTE <marcia.vicente@igesdf.org.br>; asouza@bionexo.com
<asouza@bionexo.com>; FELIPE DE PAIVA FREITAS <felipe.freitas@igesdf.org.br> 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dFFQm:ref ]
 
Olá Miguel, tudo bem? 

Tentei contato contigo para poder tirar algumas duvidas para seguirmos com as devidas  analises. 

Falei com o Lucas e falaremos na Segunda pela manhã. 

Atenciosamente, 

Magali Stringhini 
Customer Care | (11) 4210 - 1060 

-------------- Mensagem original -------------- 
De: suporte@bionexo.com [suporte@bionexo.com] 
Enviado: 12/03/2021 10:03 
Para: miguel.teixeira@igesdf.org.br 
Cc: marcia.vicente@igesdf.org.br; asouza@bionexo.com; felipe.freitas@igesdf.org.br 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dFFQm:ref ] 

Olá Miguel  

Estou direcionando para nossa equipe de tecnologia para seguirmos com o ajuste. 

em breve lhe retorno 

Atenciosamente, 

Magali Stringhini 
Customer Care | (11) 4210 - 1060 

-------------- Mensagem original -------------- 
De: MIGUEL GOMES TEIXEIRA [miguel.teixeira@igesdf.org.br] 
Enviado: 11/03/2021 16:12 
Para: suporte@bionexo.com 
Cc: felipe.freitas@igesdf.org.br; marcia.vicente@igesdf.org.br; asouza@bionexo.com 

mailto:miguel.teixeira@igesdf.org.br
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Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dFFQm:ref ] 
 
Boa tarde!
 
Prezada Magali,
 
Conforme mensagem anterior, mesmo "alterados o status do pregão e seus respec�vos itens" não
consigo dar andamento ao pregão, pois ao desclassificar a proposta com valor inexequível, a
plataforma cai (logout).
Diante do apresentado, solicito que sejam excluídos os valores abaixo para os lotes:
 

ITEM VALOR A DESCLASSIFICAR
LOTE 1 R$ 459.622,0200
LOTE 2 R$ 459.622,0200
LOTE 3 R$ 682.732,2400
LOTE 4 R$ 214.474,7600

Solicito a gen�leza de proceder com o imediato atendimento para prosseguir com o certame.
Agradeço.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--
A�,
 

Miguel G. Teixeira 
Especialista em Compras e Contratos 
Gerência de Compras 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
miguel.teixeira@igesdf.org.br 
( 61 3550-8900 R 8849

 
 
 

De: noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com> em nome de suporte@bionexo.com
<suporte@bionexo.com> 
Enviado: quinta-feira, 11 de março de 2021 10:39 
Para: MIGUEL GOMES TEIXEIRA <miguel.teixeira@igesdf.org.br> 
Cc: MARCIA REGINA DE JESUS MARCAL VICENTE <marcia.vicente@igesdf.org.br>; asouza@bionexo.com
<asouza@bionexo.com>; FELIPE DE PAIVA FREITAS <felipe.freitas@igesdf.org.br> 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dFFQm:ref ]
 
Olá Miguel, bom dia. 

mailto:miguel.teixeira@igesdf.org.br


15/03/2021 Email – MIGUEL GOMES TEIXEIRA – Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADNlYmM1M2M5LWIzMjEtNDQ3Ni1iYTIzLTI0NDQzNGJmZjE5ZQAQALjCQNMLGQtFus4v321X%2… 4/7

Conforme informamos no chamado 2021.03.727835. 

Foram alterados o status do pregão e seus respectivos itens. 

Atenciosamente, 

Magali Stringhini 
Customer Care | (11) 4210 - 1060 

-------------- Mensagem original -------------- 
De: MIGUEL GOMES TEIXEIRA [miguel.teixeira@igesdf.org.br] 
Enviado: 11/03/2021 09:29 
Para: suporte@publinexo.com.br 
Cc: felipe.freitas@igesdf.org.br; marcia.vicente@igesdf.org.br; asouza@bionexo.com 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dEUYD:ref ] 
 
Bom dia!
 
Preciso de uma definição, por favor!
 
--
A�,
 

Miguel G. Teixeira 
Especialista em Compras e Contratos 
Gerência de Compras 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
miguel.teixeira@igesdf.org.br 
( 61 3550-8900 R 8849

  

De: MIGUEL GOMES TEIXEIRA <miguel.teixeira@igesdf.org.br> 
Enviado: quarta-feira, 10 de março de 2021 14:16 
Para: suporte@bionexo.com <suporte@bionexo.com>; Suporte Publinexo <suporte@publinexo.com.br> 
Cc: MARCIA REGINA DE JESUS MARCAL VICENTE <marcia.vicente@igesdf.org.br>; asouza@bionexo.com
<asouza@bionexo.com> 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dEUYD:ref ]
 
Boa tarde!
 
Magali,
 
Estou no aguardo de uma definição. 
Conseguiremos dar andamento neste pregão ou teremos que abrir um novo?
 
--
A�,
 

Miguel G. Teixeira 
Especialista em Compras e Contratos 
Gerência de Compras 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 

mailto:miguel.teixeira@igesdf.org.br
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miguel.teixeira@igesdf.org.br 
( 61 3550-8900 R 8849

 

De: MIGUEL GOMES TEIXEIRA <miguel.teixeira@igesdf.org.br> 
Enviado: terça-feira, 9 de março de 2021 14:48 
Para: suporte@bionexo.com <suporte@bionexo.com>; Suporte Publinexo <suporte@publinexo.com.br> 
Cc: MARCIA REGINA DE JESUS MARCAL VICENTE <marcia.vicente@igesdf.org.br>; asouza@bionexo.com
<asouza@bionexo.com> 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dEUYD:ref ]
 
Boa tarde!
 
Prezada Magali,
 
Diante do atendimento do chamado 2021.03.727835, informo que não consigo dar andamento ao
pregão.
Ao desclassificar uma proposta com valor inexequível, a plataforma cai, conforme vídeo anexo.
Já foi feito teste em outra máquina e com outro login, mas sem sucesso.
Solicito a gen�leza de verificar o ocorrido, sanando o erro sistêmico.
Na certeza do pronto atendimento, agradeço. 
 
--
A�,
 

Miguel G. Teixeira 
Especialista em Compras e Contratos 
Gerência de Compras 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
miguel.teixeira@igesdf.org.br 
( 61 3550-8900 R 8849

 

De: noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com> em nome de suporte@bionexo.com
<suporte@bionexo.com> 
Enviado: sexta-feira, 5 de março de 2021 09:31 
Para: MIGUEL GOMES TEIXEIRA <miguel.teixeira@igesdf.org.br> 
Cc: MARCIA REGINA DE JESUS MARCAL VICENTE <marcia.vicente@igesdf.org.br>; asouza@bionexo.com
<asouza@bionexo.com> 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dEUYD:ref ]
 
Olá Miguel bom dia. 

Conforme solicitado, foi alterado o status do pregão e seus respectivos itens. 

Atenciosamente, 

Magali Stringhini 
Customer Care | (11) 4210 - 1060 

mailto:miguel.teixeira@igesdf.org.br
mailto:miguel.teixeira@igesdf.org.br
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-------------- Mensagem original -------------- 
De: suporte@bionexo.com [suporte@bionexo.com] 
Enviado: 03/03/2021 13:32 
Para: miguel.teixeira@igesdf.org.br 
Cc: marcia.vicente@igesdf.org.br; asouza@bionexo.com 
Assunto: RE: Solicitação de readequação de fase. [ ref:_00DE0Itax._5004W1dEUYD:ref ] 

Olá Miguel, como vai? 

Nossa equipe de tecnologia já está analisando o ocorrido para lhe dar um retorno o quanto antes. 

Em breve retornaremos com mais informações sobre estas operações. 

Atenciosamente, 

Magali Stringhini 
Customer Care | (11) 4210 - 1060 

-------------- Mensagem original -------------- 
De: MIGUEL GOMES TEIXEIRA [miguel.teixeira@igesdf.org.br] 
Enviado: 03/03/2021 10:19 
Para: suporte@publinexo.com.br 
Cc: marcia.vicente@igesdf.org.br 
Assunto: Solicitação de readequação de fase. 
 
Bom dia!
 
Prezada Equipe de suporte,
 
Informo que o pregão 221/2020 ID 24176 teve sua disputa iniciada. 
No transcorrer dos lances, foi iden�ficada a necessidade de desclassificação de um fornecedor que
apresentou valor inexequível.
Neste sen�do, solicito a gen�leza de atualizar o status do referido pregão para a fase de "abertura de
propostas", a fim de proceder com a desclassificação.
Na certeza do atendimento, aguardo breve retorno, agradecendo.
 
--
A�,
 

Miguel G. Teixeira 
Especialista em Compras e Contratos 
Gerência de Compras 
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal 
miguel.teixeira@igesdf.org.br 
( 61 3550-8900 R 8849

 
 
-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Suporte Publinexo"
group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to

mailto:miguel.teixeira@igesdf.org.br
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suporte+unsubscribe@publinexo.com.br. 
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/a/publinexo.com.br/d/msgid/suporte/RO2P152MB3261EAB685034B2B
FAD17CA9A4989%40RO2P152MB3261.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM. 

ref:_00DE0Itax._5004W1dEUYD:ref 
 

 

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Suporte Publinexo"
group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to
suporte+unsubscribe@publinexo.com.br. 
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/a/publinexo.com.br/d/msgid/suporte/RO2P152MB3261D2CD0C6D670
41D76114CA4909%40RO2P152MB3261.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM. 
 

 

-- 
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Atendimento ao Cliente" dos Grupos
do Google. 
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
suporte+unsubscribe@bionexo.com. 
Para ver essa discussão na Web, acesse
https://groups.google.com/a/bionexo.com/d/msgid/suporte/RO2P152MB3261BB7FA967097F2E23
7792A4909%40RO2P152MB3261.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM. 
  
 

 

-- 
Você recebeu essa mensagem porque está inscrito no grupo "Atendimento ao Cliente" dos Grupos
do Google. 
Para cancelar inscrição nesse grupo e parar de receber e-mails dele, envie um e-mail para
suporte+unsubscribe@bionexo.com. 
Para ver essa discussão na Web, acesse
https://groups.google.com/a/bionexo.com/d/msgid/suporte/RO2P152MB3261762EA1F567DB6800
4F54A46C9%40RO2P152MB3261.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM. 
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