
28/09/2022 09:00 E-mail de Prefeitura Municipal de Sobral - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - LICITAÇÃO Nº 962284 - PE. 22055-SMS - …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e7794fa335&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1745041571119443585&simpl=msg-f%3A1745041… 1/2

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - LICITAÇÃO Nº 962284 - PE. 22055-SMS - MUNICIPIO DE SOBRAL  
4 mensagens

vialumensadm@onda.com.br <vialumensadm@onda.com.br> 26 de setembro de 2022 11:08
Para: pregaocelic@sobral.ce.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

 

 

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 26 de setembro de 2022 14:06
Para: Licitação Saúde Sobral <licitacao_sms@sobral.ce.gov.br>

Boa tarde!

Segue esclarecimento para providências.

Att.,
[Texto das mensagens anteriores oculto]
--  

Aline de Vasconcelos Soares
Pregoeira 
Central de Licitações - CELIC
(88) 3677-1157 
aline.soares@sobral.ce.gov.br

Prefeitura de Sobral 
Secretaria da Ouvidoria, Gestão e
Transparência - SEGET 
R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro  
CEP.: 62.011.060 - Sobral - CE  
(88) 3677-1100   www.sobral.ce.gov.br

Área de anexos

Licitação Saúde Sobral <licitacao_sms@sobral.ce.gov.br> 27 de setembro de 2022 16:19
Para: Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br>

Boa tarde! 

Em resposta ao pedido de esclarecimento da Vialumens. 

Esclarecemos o seguinte: 

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

mailto:vialumens@onda.com.br
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           Informo que todos o pagamentos estão sendo realizado conforme prazo estimados no edital. 

           2.Os materiais deverão ser instalados pelo arrematante? 
           A instalação dos equipamentos serão de responsabilidade dos técnicos da Secretaria Municipal da Saúde.

           3. A aquisição será parcelada ou integral?
           A aquisição será feita por demanda, conforme disposto no edital. 

          Por fim, peço por gentileza que a empresa leia atentamente todas as cláusulas do edital.  

Atenciosamente,

Célula de Compras/Licitação 
Secretaria Municipal da Saúde 
(88) 36116845 
 E-mail: licitacao_sms@sobral.ce.gov.br]

Prefeitura de Sobral  
Secretaria Municipal da Saúde
[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Aline de Vasconcelos Soares - CELIC <aline.soares@sobral.ce.gov.br> 28 de setembro de 2022 08:22
Para: vialumensadm@onda.com.br

Bom dia!

Segue resposta emitida pela secretaria responsável:

"Esclarecemos o seguinte: 

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

           Informo que todos os pagamentos estão sendo realizados conforme prazo estimados no edital. 

           2.Os materiais deverão ser instalados pelo arrematante? 
           A instalação dos equipamentos será de responsabilidade dos técnicos da Secretaria Municipal da Saúde.

           3. A aquisição será parcelada ou integral?
           A aquisição será feita por demanda, conforme disposto no edital. 

          Por fim, peço por gentileza que a empresa leia atentamente todas as cláusulas do edital".  

Atenciosamente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

mailto:email@sobral.ce.gov.br

