
Gerencia de Coordenacao de Licitacoes <gclic@pbh.gov.br>

PE 038/2022 - RP Material Didático - Convocação de amostras 

Gerencia de Suprimentos <gsups.smed@edu.pbh.gov.br> 1 de dezembro de 2022 14:10
Para: Gerência de Coordenação de Licitações <gclic@pbh.gov.br>

Prezada Katiuscia,

Após análise das amostras apresentadas do lote 5, do PE 038/2022, comunicamos que:

Lote 5 - Item 1 - Aprovado: a amostra apresentada atende às especificações descritas no Edital.

             Item 2 - Reprovado: a amostra apresentada não atende às especificações descritas no Edital. Pede-se
rolo de papel kraft com 60 cm de largura, 200 m de comprimento e gramatura 80g/m², que corresponde a
aproximadamente 9600 gramas. Foi apresentada uma amostra que possui aproximadamente 7400 gramas. 

             Item 3 - Aprovado: a amostra apresentada atende às especificações descritas no Edital. 

             Item 4 - Aprovado: a amostra apresentada atende às especificações descritas no Edital.

Atenciosamente,

Tânia e Luiz Henrique
Gerência de Suprimentos e Serviços - GSUPS 
Secretaria Municipal de Educação - SMED
Rua Carangola, 288 | Santo Antônio
Belo Horizonte | MG | 30.330-240
Tel.: sala 807 - 3246-6662 e 3277-8611
sala 809 - 3277-8670 e 3277-8780
sala 815 - 3246-6513

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Se você não
for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou
tomar qualquer ação baseada nessas informações, sob pena das ações administrativas, cíveis e penais cabíveis. Caso
entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente
ao remetente. Este ambiente é monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito
de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrônicas e anexos processados em seus sistemas e
propriedades, com esta declaração eliminando, de forma explícita, clara e completa, qualquer expectativa de
privacidade por parte do remetente e destinatários. Decreto Municipal nº 15.423/13.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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