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De : Nívia Hanthorne Nita <nivia.nita@hpp.org.br>
Assunto : Re: RES: [EXTERNAL]Re: Aquisição de Storage - TIPO

I
Para : Mauricio Dutra <Mauricio.Dutra@ingrammicro.com>

Cc : Ana Cristina Batista Lirman de Souza
<ana.lirman@hpp.org.br>, Aliandra Terezinha Batista
Hermann <aliandra.batista@hpp.org.br>, Luana Leal
<luana.leal@hpp.org.br>, Cassio Lang
<cassio@safesyst.com.br>, Lucas Blanc
<lucas.blanc@safesyst.com.br>

Zimbra luana.leal@hpp.org.br

Re: RES: [EXTERNAL]Re: Aquisição de Storage - TIPO I

seg., 02 de jan. de 2023 18:15
 1 anexo

Boa tarde, Prezados

Infelizmente as mesma serão mantidas na integra, posto que, trata-se de reprodução da lei
de licitações 14.133/2021, que tutela as aquisições e pagamentos com verba publica e o
Código de Defesa do Consumidor, logo não estão em discusão.

Ademais o prazo de concordância e envio da minuta assinada do contrato finalizou hoje as
17h.

Neste sentido a ausência diante da ausência de  concordância em assinar o contrato por
parte de sua empresa, informamos que a mesma será considerada INABILITADA por recusa
na assinatura do presente contrato, com o respectivo cancelamento da homologação.

Reforçamos ainda que considerando que a desistência ocorreu tão somente após a
homologação do processo, a mesma será submetida a análise da Comissão de Licitação
para aplicação das medidas cabíveis ao concreto.

Atenciosamente.
Nívia Hanthorne Nita
 

Coordenadora de Licitações 
+55.41.3310.1729
nivia.nita@hpp.org.br 
HospitalPequenoPríncipe www.hpp.org.br ComplexoPequenoPríncipe www.pequenoprincipe.org.br 

De: "Mauricio Dutra" <Mauricio.Dutra@ingrammicro.com>
Para: "Nivia Aparecida Hanthorne Silva Nita" <nivia.nita@hpp.org.br>
Cc: "Ana Cristina Batista Lirman de Souza" <ana.lirman@hpp.org.br>, "Aliandra Terezinha
Batista Hermann" <aliandra.batista@hpp.org.br>, "Luana Leal" <luana.leal@hpp.org.br>,
"Cassio Lang" <cassio@safesyst.com.br>, "Lucas Blanc" <lucas.blanc@safesyst.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 18:03:14
Assunto: RES: [EXTERNAL]Re: Aquisição de Storage - TIPO I

mailto:nivia.nita@hpp.org.br
http://www.hpp.org.br/
http://pequenoprincipe.org.br/
https://www.facebook.com/hospitalpp/
https://www.instagram.com/hospitalpequenoprincipe
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https://www.youtube.com/channel/UCkTd0SEzkexmgkg0Ua9Z4sA
https://www.linkedin.com/company/hospitalpequenoprincipe/mycompany/
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Nivia,
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CLÁUSULA DÉCIMA – DAS
PENALIDADES, CLÁUSULA PENAL e INDENIZAÇÕES  e CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL.
 
Essas clausulas ferem nosso Código de Conduta.
Além de tratar-se apenas de fornecimento de Hardware, mas que depende única e
exclusivamente do fabricante.
 
Temos total interesse em seguir com o processo, mas precisamos da parceria e compreensão
de todos para ajustarmos a Minuta.
 
Estamos a disposição para dialogar.
 
Atenciosamente,
 
Mauricio C Dutra
 
 
 
De: Nívia Hanthorne Nita <nivia.nita@hpp.org.br> 
Enviada em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 12:03
Para: Dutra, Mauricio <Mauricio.Dutra@ingrammicro.com>
Cc: Ana Cristina Batista Lirman de Souza <ana.lirman@hpp.org.br>; Aliandra Terezinha
Batista Hermann <aliandra.batista@hpp.org.br>; Luana Leal <luana.leal@hpp.org.br>
Assunto: [EXTERNAL]Re: Aquisição de Storage - TIPO I
Prioridade: Alta
 
Bom dia, Prezados
 
Após análise da minuta encaminhada informamos que por se trata de uma aquisição cujo o
pagamento será realizado com verba pública as clausulas não estão em discussão,
especialmente as que constam as obrigações e penalidades da Contratada, posto que
seguem a legislação vigente.
 
 
Neste sentido aceitaremos apenas as alterações no tocante a inclusão da responsabilidade
do fabricante solidariamente a sua empresa, conforme preconiza o Código de Defesa do
Consumidor.
 
Permanecendo inalteradas todas as demais clausulas contratuais, especialmente as previstas
na CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CLÁUSULA DÉCIMA – DAS
PENALIDADES, CLÁUSULA PENAL e INDENIZAÇÕES  e CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL.
 
Antes de reencaminhar a via do contrato devidamente assinada, necessário o
posicionamento de vocês, posto que, a recusa aos termos acima será entendida como
desinteresse e desistência do presente processo.
 
Considerando que o mesmo já fora devidamente homologação, a decisão de vossa empresa
será encaminhada para análise da Comissão de Licitação e aplicação das medidas cabíveis
ao presente caso concreto.
 
Aguardamos posicinamento impreterivelmente até as 17h de hoje, sendo o ausência de
retorno entendida como  desinteresse e desistência do presente processo.
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Atenciosamente.
Nívia Hanthorne Nita
 

Coordenadora de Licitações 
+55.41.3310.1729

nivia.nita@hpp.org.br 
HospitalPequenoPríncipe www.hpp.org.br ComplexoPequenoPríncipe www.pequenoprincipe

.org.br 

 

De: "Dutra, Mauricio" <Mauricio.Dutra@ingrammicro.com>
Para: "Nivia Aparecida Hanthorne Silva Nita" <nivia.nita@hpp.org.br>
Enviadas: Segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 11:50:17
Assunto: ENC: Aquisição de Storage - TIPO I
 
 
 
De: Dutra, Mauricio 
Enviada em: segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 10:41
Para: nivia.nita@hpp.org.br
Cc: Vidal, Maria Gabriela <MariaGabriela.Vidal@ingrammicro.com>; Lucas Blanc
<lucas.blanc@safesyst.com.br>
Assunto: Aquisição de Storage - TIPO I
 
Nivia,
Bom dia!
 
Feliz 2023!
Que seja um ano de muitas realizações!
 
Anexo a minuta que iremos assinar com recomendações de ajustes de algumas cláusulas,
uma vez que :
 
- Há cláusulas que são de responsabilidade do Fabricante, no caso, a IBM, precisa ser
responsabilizada e o contrato de garantia e Suporte IBM contempla.
- Que ambas as partes irão Zelar pelo amplo cumprimento do contrato.
 
Anexo a minuta comentada pelo Juridico Ingram Micro.
 
Me coloco a disposição para falarmos.
 
Temos total interesse em seguir com o contrato!
 
Estou a disposição.
 
Abs,
 
Maurício C. Dutra
Account Manager PR
 

Celular : +55-41   9 8899-9477
 

mauricio.dutra@ingrammicro.com
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As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são confidenciais e de
propriedades da Ingram Micro e de uso exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões)
acima indicada(s) e podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não
for o destinatário ou pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor retorná-la ao remetente
e em seguida apagá-la definitvamente. Qualquer uso, cópia ou digulvação das informações
nela contidas, na íntegra ou parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação
vigente.

 

As informações con�das nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são confidenciais e de propriedades da Ingram Micro e
de uso exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou ins�tuição(ões) acima indicada(s) e podem conter informações confidenciais e/ou
privilegiadas. Se você não for o des�natário ou pessoa autorizada a recebê-la, queira, por favor retorná-la ao remetente e em
seguida apagá-la definitvamente. Qualquer uso, cópia ou digulvação das informações nela con�das, na íntegra ou
parcialmente, são proibidas e serão tratadas conforme legislação vigente.


