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Ilmos Sr(a)s
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
At. Sr. Marcos Paulo
Sobre EDITAL_PE037-2022
Gostaríamos que nos fosse informado o preço de referência que V.Sas obtiveram para que possamos ver se
conseguiremos participar com nossos produtos originais dos itens 01 ao 06.
Desde já agradecemos
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Prezado,
Confome Decreto Municipal 17.317 de 2020, o valor estimado ou valor máximo aceitável para a contratação possui
caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
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.
Em sex., 10 de jun. de 2022 às 16:41, Luciano Barbosa <habilitarlicitacao@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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