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Comissao Permanente de Licitacao da Bhtrans <bhtrans.cpl@pbh.gov.br>

Esclarecimento Pe 3/2021 - limpeza externa das Estações  

CPL - Comissão Permanente de Licitação da BHTRANS <bhtrans.cpl@pbh.gov.br> 30 de março de 2021 11:47
Para: tpv@licition.com.br
Cco: Mariana Ferreira da Silva <marianafs@pbh.gov.br>

REF.: Pregão Eletrônico n.º 03/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, execução e manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene, incluindo a
retirada de impurezas nos equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, bem como a limpeza externa das Estações Move do
Município de Belo Horizonte, sendo fachadas e totens. 

Prezados Srs., boa tarde! 

Segue resposta ao esclarecimento solicitado: 

PERGUNTA 1: "Já existe alguma empresa que presta os serviços? Se positivo Qual o nome da
empresa?" 

RESPOSTA 1: Sim. Conforme informado pelo Supervisor de Compras e Contratos da Gerência de
Compras, Contratos e Licitações - GECOL da BHTRANS, o contrato atual (CT 2341/15) é firmado com
a empresa VL Terceirização Ltda. e está disponível para consulta no Portal Transparência da PBH. 

Estamos à disposição. 

Atenciosamente,

Mariana Ferreira da Silva | Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL/Pregoeira -
GECOL/CPL
Ana Paula Heckler | Presidente Substituta da CPL/Pregoeira Substituta  -  GECOL/CPL
BHTRANS | Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis, Belo Horizonte/MG | CEP: 30.455-902
(31) 3379-5591 | www.pbh.gov.br

Em seg., 29 de mar. de 2021 às 13:08, <tpv@licition.com.br> escreveu: 

Boa tarde,

Segue esclarecimento referente ao  PE 3/2021 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
planejamento, execução e manutenção das condições adequadas de salubridade e higiene, incluindo a
retirada de impurezas nos equipamentos próprios, com o fornecimento de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, bem como a limpeza externa das Estações Move do Município de
Belo Horizonte, sendo fachadas e totens.

 

1 - Já existe alguma empresa que presta os serviços? Se positivo Qual o nome da empresa?

 

 

 

Att Taynara
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Livre de vírus. www.avast.com.
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