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Pregoes Fmc <pregoes.fmc@pbh.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - LICITAÇÃO Nº 954898 - PE. 09/2022 -
FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC = BH 
3 mensagens

vialumensadm@onda.com.br <vialumensadm@onda.com.br> 26 de agosto de 2022 09:30
Para: pregoes.fmc@pbh.gov.br

 

 

  

 

Sr(a) Pregoeiro(a)

 

Para este edital pedimos informar:

1. Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos em edital?
2. Os materiais deverão ser instalados pelo arrematante?
3. A aquisição será parcelada ou integral?

 

Att

Leila Christina

Vialumens Audiovisuais - Licitações

Fone: (41) 3023-5917  – Cel/Waths: (41) 99984-6926

Skype: Vialumens

vialumens@onda.com.br

 

 

Pregoes Fmc <pregoes.fmc@pbh.gov.br> 29 de agosto de 2022 11:17
Para: vialumensadm@onda.com.br, Marilia Antonia Dorigueto de Oliveira <marilia.dorigueto@pbh.gov.br>

Leila Christina, boa tarde!

1. Os prazos de pagamento estão sendo realizados rigorosamente dentro dos previstos em edital?

R - Os prazos de pagamento são de 30 dias, após a apresentação do documento fiscal devidamente atestado pelo
responsável ou fiscal do contrato. 

mailto:vialumens@onda.com.br
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      2. Os materiais deverão ser instalados pelo arrematante?

R- O fornecedor deve fornecer  todo o conjunto de cabos, conectores, adaptadores e demais componentes inerentes
aos equipamentos, e necessários para a sua instalação e perfeito funcionamento dos mesmos.

1. A aquisição será parcelada ou integral?

R- A aquisição é integral . 

Atenciosamente, 

Marilia Dorigueto - Pregoeira

Licitações 
Gerência Administrativa e Logística | GERAL-FMC 
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças | DPGF-FMC 
Fundação Municipal de Cultura – FMC | CNPJ: 07.252.975/0001-56 
Rua da Bahia, 888 | 12º andar | Sala 205 | Centro | Belo Horizonte/MG 
CEP: 30160-011 | Tel.:(31)3277-4421 / 4638 | Fax: (31)3277-4659 - https://prefeitura.pbh.gov.br/

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]

vialumensadm@onda.com.br <vialumensadm@onda.com.br> 29 de agosto de 2022 11:58
Para: Pregoes Fmc <pregoes.fmc@pbh.gov.br>

Bom dia.

Muito obrigada pelo retorno.

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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