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Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com>

DISPONIBILIZAÇÃO DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PMVC 
8 mensagens

Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com> 1 de abril de 2021 12:17
Para: Cristiane - Mangalo <mangalo@mangalo.com.br>, licitacoes@vetorcriativa.com.br, lucas@gentepropaganda.com, licitação cidade
<licitacao@cidadepropaganda.com.br>, Robson Wagner <rwagner@w4comunicacao.com.br>, atendimento@sinapsecomunicacao.com,
herbert@aktiva.com.br, cidade@cidadepropaganda.com.br, aktiva@aktiva.com.br, thiago@aagenciaok.com,
producao@w4comunicacao.com, lorenna@avoarcomunicacao.com.br

Licitantes,

A Comissão Especial de Licitação, por meio do presente e-mail, vem disponibilizar a documentação relativa aos Invólucros A-1, A-2,
Atas de Julgamento das Propostas Técnicas realizadas pela Subcomissão e Ata da 2ª Sessão da Concorrência nº 001/2021, por meio
do link https://tinyurl.com/publicidade0104 . Informamos também que em razão de necessidade da manutenção no Data Center da
Prefeitura Municipal, os serviços administrativos serão suspensos na tarde de hoje, 01/04/2021. Logo na segunda-feira, 05/04/2021, a
Comissão providenciará anexar, devidamente organizados, os arquivos que constam nas mídias de CD no link já indicado.

Pedimos a compreensão de todos.

A ata da sessão ocorrida no dia de hoje, 01/04/2021, será publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira (05/04), para
posterior manifestações recursais.

At.te

Comissão Especial de Licitação

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 1 de abril de 2021 12:17
Para: cel.pmvc@gmail.com

Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para thiago@aagenciaok.com
porque o domínio aagenciaok.com não foi encontrado. Verifique
se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente
novamente.

A resposta foi: 

DNS Error: 126832 DNS type 'mx' lookup of aagenciaok.com responded with code NXDOMAIN Domain name not found:
aagenciaok.com

Final-Recipient: rfc822; thiago@aagenciaok.com 
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 126832 DNS type 'mx' lookup of aagenciaok.com responded with code NXDOMAIN 
 Domain name not found: aagenciaok.com 
Last-Attempt-Date: Thu, 01 Apr 2021 08:17:49 -0700 (PDT) 
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---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "Comissão Especial de Licitação" <cel.pmvc@gmail.com> 
To: Cristiane - Mangalo <mangalo@mangalo.com.br>, licitacoes@vetorcriativa.com.br, lucas@gentepropaganda.com, "licitação cidade"
<licitacao@cidadepropaganda.com.br>, Robson Wagner <rwagner@w4comunicacao.com.br>, atendimento@sinapsecomunicacao.com,
herbert@aktiva.com.br, cidade@cidadepropaganda.com.br, aktiva@aktiva.com.br, thiago@aagenciaok.com,
producao@w4comunicacao.com, lorenna@avoarcomunicacao.com.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 1 Apr 2021 12:17:37 -0300 
Subject: DISPONIBILIZAÇÃO DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PMVC 

Licitantes,

A Comissão Especial de Licitação, por meio do presente e-mail, vem disponibilizar a documentação relativa aos Invólucros A-1, A-2,
Atas de Julgamento das Propostas Técnicas realizadas pela Subcomissão e Ata da 2ª Sessão da Concorrência nº 001/2021, por meio
do link https://tinyurl.com/publicidade0104 . Informamos também que em razão de necessidade da manutenção no Data Center da
Prefeitura Municipal, os serviços administrativos serão suspensos na tarde de hoje, 01/04/2021. Logo na segunda-feira, 05/04/2021, a
Comissão providenciará anexar, devidamente organizados, os arquivos que constam nas mídias de CD no link já indicado.

Pedimos a compreensão de todos.

A ata da sessão ocorrida no dia de hoje, 01/04/2021, será publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira (05/04), para
posterior manifestações recursais.

At.te

Comissão Especial de Licitação

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 1 de abril de 2021 12:17
Para: cel.pmvc@gmail.com

Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para
producao@w4comunicacao.com porque o domínio
w4comunicacao.com não foi encontrado. Verifique se há erros
de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

A resposta foi: 

DNS Error: 2528034 DNS type 'mx' lookup of w4comunicacao.com responded with code NXDOMAIN Domain name not
found: w4comunicacao.com

Final-Recipient: rfc822; producao@w4comunicacao.com 
Action: failed 
Status: 4.0.0 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: 2528034 DNS type 'mx' lookup of w4comunicacao.com responded with code NXDOMAIN 
 Domain name not found: w4comunicacao.com 
Last-Attempt-Date: Thu, 01 Apr 2021 08:17:49 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "Comissão Especial de Licitação" <cel.pmvc@gmail.com> 

https://tinyurl.com/publicidade0104
http://w4comunicacao.com/
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To: Cristiane - Mangalo <mangalo@mangalo.com.br>, licitacoes@vetorcriativa.com.br, lucas@gentepropaganda.com, "licitação cidade"
<licitacao@cidadepropaganda.com.br>, Robson Wagner <rwagner@w4comunicacao.com.br>, atendimento@sinapsecomunicacao.com,
herbert@aktiva.com.br, cidade@cidadepropaganda.com.br, aktiva@aktiva.com.br, thiago@aagenciaok.com,
producao@w4comunicacao.com, lorenna@avoarcomunicacao.com.br 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 1 Apr 2021 12:17:37 -0300 
Subject: DISPONIBILIZAÇÃO DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PMVC 

Licitantes,

A Comissão Especial de Licitação, por meio do presente e-mail, vem disponibilizar a documentação relativa aos Invólucros A-1, A-2,
Atas de Julgamento das Propostas Técnicas realizadas pela Subcomissão e Ata da 2ª Sessão da Concorrência nº 001/2021, por meio
do link https://tinyurl.com/publicidade0104 . Informamos também que em razão de necessidade da manutenção no Data Center da
Prefeitura Municipal, os serviços administrativos serão suspensos na tarde de hoje, 01/04/2021. Logo na segunda-feira, 05/04/2021, a
Comissão providenciará anexar, devidamente organizados, os arquivos que constam nas mídias de CD no link já indicado.

Pedimos a compreensão de todos.

A ata da sessão ocorrida no dia de hoje, 01/04/2021, será publicada no Diário Oficial do Município na segunda-feira (05/04), para
posterior manifestações recursais.

At.te

Comissão Especial de Licitação

Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com> 1 de abril de 2021 12:18
Para: thiago@agenciaok.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 1 de abril de 2021 12:18
Para: cel.pmvc@gmail.com

Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a thiago@agenciaok.com
porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber
mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi: 

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the
recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at https://support.google.com/mail/?
p=NoSuchUser i22sor8892854jav.3 - gsmtp

Final-Recipient: rfc822; thiago@agenciaok.com 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
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 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 
 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser i22sor8892854jav.3 - gsmtp 
Last-Attempt-Date: Thu, 01 Apr 2021 08:18:33 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: "Comissão Especial de Licitação" <cel.pmvc@gmail.com> 
To: thiago@agenciaok.com
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 1 Apr 2021 12:18:21 -0300 
Subject: Fwd: DISPONIBILIZAÇÃO DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PMVC 
----- Message truncated ----- 

Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com> 1 de abril de 2021 12:26
Para: Eliel Paiva Pitombo <eliel@agenciaok.com>, Thiego Pitombo <thiego@agenciaok.com>

---------- Forwarded message --------- 
De: Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com> 
Date: qui, 1 de abr de 2021 12:17 PM 
Subject: DISPONIBILIZAÇÃO DOCUMENTOS CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PMVC 
To: Cristiane - Mangalo <mangalo@mangalo.com.br>, <licitacoes@vetorcriativa.com.br>, <lucas@gentepropaganda.com>, licitação
cidade <licitacao@cidadepropaganda.com.br>, Robson Wagner <rwagner@w4comunicacao.com.br>, <atendimento@
sinapsecomunicacao.com>, <herbert@aktiva.com.br>, <cidade@cidadepropaganda.com.br>, <aktiva@aktiva.com.br>,
<thiago@aagenciaok.com>, <producao@w4comunicacao.com>, <lorenna@avoarcomunicacao.com.br> 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Cristiane - Mangalo <mangalo@mangalo.com.br> 1 de abril de 2021 12:28
Para: Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com>

Recebido

 

 

 

 

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Livre de vírus. www.avast.com.

licitação cidade <licitacao@cidadepropaganda.com.br> 1 de abril de 2021 14:43
Para: Comissão Especial de Licitação <cel.pmvc@gmail.com>

Obrigada a todos da Comissão de Licitação pelo apoio e empenho durante o processo de concorrência. 
Percalços sempre haverão, assim como a coragem de seguir em frente. 

Abraços cordiais,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  
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