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Carolina Alves Chagas Pianetti <carolina.chagas@pbh.gov.br>

Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 

Comissão de Licitação <cplsmsa@pbh.gov.br> 15 de junho de 2022 13:14
Para: Wildes Geraldo Goncalves Ozorio <wildes.ozorio@pbh.gov.br>
Cc: Carolina Alves Chagas Pianetti <carolina.chagas@pbh.gov.br>

Segue para conhecimento. 
Atenciosamente.

Equipe de Apoio a Licitações | Gerência de Compras - GCOMP  
Secretaria Municipal de Saúde - SMSA  | Av. Afonso Pena, 2336 | 6º andar| Savassi | BH/MG
(31) 3277-7735 |www.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.

---------- Forwarded message --------- 
De: Comercial - SEU BH <comercial@seubh.com.br> 
Date: qua., 15 de jun. de 2022 às 13:05 
Subject: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2022 
To: <cplsmsa@pbh.gov.br> 

Boa tarde, tudo bem?

 

Tenho um questionamento sobre os documentos de habilitação. No caso de o Alvará Sanitário se encontrar vencido,
mas já em processo de renovação, será aceito o protocolo de requerimento como documento válido?

 

 

Atenciosamente,
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